
 
 

 

  



 
 

 
 

In deze bizarre tijden is het om meerdere redenen nuttig en noodzakelijk om stil te staan bij 

de kwaliteit van onze organisatie. Het is altijd zinvol om te bekijken welke ontwikkelingen we 

(ondanks alles) kunnen herkennen. Voor dit kwaliteitsrapport hadden wij de behoefte om 

mooie termen zoals ‘bij Daelzicht word je gezien’ en ‘samenwerken in de trialoog’ te laten 

vertellen door de mensen die het betreft. Gewoon zoals zij het ervaren. Dat is, vind ik, goed 

gelukt.  

 

Het kwaliteitsrapport laat zien dat Daelzicht een constant lerende organisatie is geworden, 

die zeker ook kritisch naar het eigen handelen kijkt en bijstelt waar dat nodig is. In dat 

opzicht is o.a. de reflectie van de Cliëntenraad mooi om te lezen. 

 

Ja, en toen kwam corona… Totaal onverwacht. En zonder directe kwaliteitsindicatoren om te 

zien of je goed handelt. Waarbij ongetwijfeld verantwoording achteraf zal plaatsvinden, als 

zaken toch anders blijken uit te pakken dan vooraf ingeschat. Voor mij als bestuurder is 

daarbij een mooie rol weggelegd.  

 

Maar er is vooral een hoofdrol voor alle medewerkers, cliënten, verwanten en veel anderen 

die bij Daelzicht betrokken zijn. Zij laten zien dat als het er echt op aankomt, wij met z’n allen 

invulling geven aan Daelzicht. Daarmee wordt in de volle omgang waargemaakt wat in dit 

kwaliteitsrapport staat beschreven. 

 

Peter Muijen 

Raad van Bestuur 

 

 

Zie www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019 voor de samenvatting van dit kwaliteitsrapport. 

  

http://www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019
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Elk jaar maakt Daelzicht een kwaliteitsrapport. Daarin staat hoe het gaat met de kwaliteit van 

zorg en ondersteuning voor cliënten. We laten zien wat goed gaat en wat beter kan. In dit 

rapport staat hoe het ging in 2019, maar ook waar we in 2020 aan gaan werken. 

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het moeilijk is om in het kwaliteitsrapport een 

breed en volledig beeld van onze organisatie te geven. Voor het rapport van 2019 hebben 

we daarom bewust ervoor gekozen om specifieke thema’s - die in onze strategie centraal 

staan - uit te lichten. 

In het kwaliteitsrapport 2020 (dat volgend jaar verschijnt) zullen we de focus weer op andere 

thema’s uit onze strategie leggen. Op deze manier hopen we je mee te nemen in waar 

Daelzicht voor staat en waar we mee bezig zijn. 

Hoe is dit kwaliteitsrapport opgebouwd? 
Binnen Daelzicht kunnen we zes verschillende doelgroepen onderscheiden. In dit 

kwaliteitsrapport ligt de focus op drie van deze doelgroepen: mensen met een licht 

verstandelijke beperking, ouderen, en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.  

 

Verhalen van cliënten 
Het rapport is opgebouwd rondom de verhalen van Marie-Sophie, Jan en Roel. Aan de hand 

van hun ervaringen vertellen we o.a. over de uitdagingen en vraagstukken die spelen bij de 

drie uitgelichte doelgroepen in brede zin. 

Ook staat in elk verhaal een specifiek thema uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

centraal. In het verhaal van Marie-Sophie is dit het thema ‘persoonsgerichte zorg’. Het 

verhaal van Jan gaat over ‘eigen regie’, en bij Roel is het thema ‘borging van veiligheid’. 

Ieder verhaal is uniek. Juist deze unieke verhalen laten goed zien hoe wij elke dag omgaan 

met kwaliteit van zorg. Wat merken cliënten daarvan? En wat vinden familieleden en 

medewerkers? 

Dit kwaliteitsrapport is tot stand gekomen met input van medewerkers uit de zorg, de 

ondersteunende diensten en de behandeldienst. Ook hebben we informatie gehaald uit ons 

kwaliteitsmanagementsysteem (een aantal belangrijke elementen hiervan zijn beschreven in 

de bijlage Kwaliteit en veiligheid in cijfers). Het rapport is besproken met een afvaardiging 

van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Zij hebben op het 

rapport gereflecteerd. Ook de Raad van Bestuur heeft een reflectie geschreven (zie 

hoofdstuk 6).  
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Over Daelzicht 
Bij Daelzicht word je gezien. Wie ben je? Wat wil je? Waar word je blij van? Bij Daelzicht 

willen we je écht leren kennen. Om jouw leven zo fijn mogelijk te maken. Wat jij wilt, kunt en 

nodig hebt proberen we elke dag opnieuw te realiseren. Samen met iedereen die belangrijk 

voor je is. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in. 

Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, zorg en behandeling, dagbesteding, 

ondersteuning thuis en opvang in een crisissituatie voor ruim 1800 kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. We onderscheiden daarin een 

aantal doelgroepen: 

- Mensen met een verstandelijke beperking  

- Mensen met een ernstig meervoudige beperking 

- Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag 

- Mensen met een licht verstandelijke beperking 

- Ouderen 

- Kind, jeugd en gezin 
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We zijn actief op ruim 80 adressen 

in Limburg, van Beek in het zuiden, 

tot Tienray in het noorden. Hier 

werken ruim 1500 medewerkers 

elke dag met plezier, respect, 

warmte en deskundigheid voor en 

met cliënten en hun naasten. 

 

Het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg beperkt zich tot 

cliënten die onder de Wet 

langdurige zorg (Wlz) vallen. Maar 

wij hebben ervoor gekozen om in dit 

kwaliteitsrapport geen onderscheid 

te maken tussen de verschillende 

wetten (Wlz, Wmo, Jeugdwet). 

Kwaliteit beperkt zich namelijk niet 

tot slechts één wet of domein. In 

ons kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem 

maken wij ook geen onderscheid 

tussen deze wetten: het systeem 

heeft betrekking op al onze cliënten. 

Onze koers voor de komende jaren 
Passende en goede zorg bieden. Daar zijn we goed in en daarin willen we ons nóg verder 

ontwikkelen. Onze koers voor de komende jaren hebben we verwerkt in de strategie 2019-

2022. Deze is samengevat in een boekje met de titel ‘Daar word je gezien’ dat te lezen is op 

onze website. Of bekijk bijlage 2 voor een korte overzichtsweergave van onze strategie. 

 

We gaan in deze strategie uit van de kracht van ons brede zorgaanbod. Dat betekent dat we 

onze vormen van zorg en ondersteuning - beschermd wonen, wonen in de wijk, ambulante 

zorg (bijvoorbeeld ondersteuning thuis) - nog beter met elkaar gaan verbinden (in de keten). 

Zodat we gemakkelijker mee kunnen veranderen als de zorgbehoefte van onze cliënten 

daarom vraagt. Daarnaast is er aandacht voor een goed en gevarieerd 

dagbestedingsaanbod. En laten we het aanbod voor Kind, Jeugd en Gezin beter op elkaar 

aansluiten. Ook eigenaarschap en vakmanschap van medewerkers staan centraal.  

  

http://www.daelzicht.nl/strategie2019-2022
http://www.daelzicht.nl/strategie2019-2022
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Onze waarden 
Wat beweegt ons? Dat hebben we omschreven in onze zorgvisie die hiervoor staat 

omschreven. Het komt ook terug in onze kernwaarden: eigenschappen die bij ons passen en 

waardoor we ons laten leiden en inspireren in ons werk.  

Liefdevol  Onze zorg is betrokken en warm, empathisch en oprecht, respectvol en   

 vertrouwd. We koesteren onze mensen. 

Eigenzinnig  Bij ons krijg je de ruimte om jezelf te zijn en je eigen weg te bewandelen.   

 Want ieder mens is anders. 

Open  We zijn eerlijk en transparant, onbaatzuchtig en kennen korte lijnen. We   

 zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Uitdagen  We stimuleren je om een stapje verder te zetten, om af en toe eens ‘buiten de    

 lijntjes’ te kleuren. Uiteraard wel binnen duidelijke kaders. 

Initiatiefrijk/  Iedereen neemt z’n verantwoordelijkheid. Met z’n allen krijgen we veel voor 

Daadkrachtig  elkaar. Door gewoon de dingen te doen die nodig zijn, tonen we onze lef. 

Samenwerken in de trialoog 
Elke cliënt heeft mensen om zich heen die voor hem of haar belangrijk zijn, bijvoorbeeld 

ouders, broers, zussen, familieleden, huisgenoten, vrijwilligers en medewerkers. Zij spelen 

op hun eigen manier een rol in het leven van de 

cliënt.  

 

Wanneer een professional betrokken raakt bij 

zorg of ondersteuning die iemand nodig heeft, 

ontstaat er een driehoeksrelatie tussen de 

cliënt, ouders/vertegenwoordigers en de 

medewerker. Die relatie noemen we de trialoog.  

 

Kwaliteit van zorg ontstaat in de trialoog. Goede 

communicatie en samenwerking binnen die 

trialoog vinden we daarom erg belangrijk. De 

samenwerking in de trialoog  is gebaseerd op een gelijkwaardige inbreng. Een goede balans 

in de driehoek draagt bij aan de kwaliteit van zorg, en daardoor ook aan het welzijn van de 

cliënt. Onze medewerkers verkennen daarom elke dag met cliënten en hun naasten wat er 

nodig, wenselijk en mogelijk is. Op deze manier geven we persoonsgerichte zorg vorm.   
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Werken vanuit de supportvisie 
Bij Daelzicht laten we ons leiden door de ‘supportvisie’. Dat betekent dat de focus altijd 

gericht is op de cliënt: wie ben je, wat wil je, wat kun je, en waar word je blij van? Wat 

‘support’ betekent, verschilt per persoon. Dat lees je ook terug in de verhalen van Jan, Marie 

Sophie en Roel (zie hoofdstuk 4). 

 

Medewerkers hebben aandacht voor bovenstaande vragen, zodat we onze cliënten optimaal 

kunnen ondersteunen een prettig leven te leiden. Een leven waarin niet de beperking 

centraal staat, maar juist talenten, voorkeuren, interesses en vaardigheden. Waarin er ruimte 

is voor eigen invloed, eigen regie en ontwikkeling. En voor ervaringen, want die verrijken de 

belevingswereld en stimuleren de eigen keuzes.  We ondersteunen onze cliënten aan de 

hand van vijf ‘pijlers van support’: 

1. Zelf invulling geven aan het leven; 

2. Deelnemen aan de samenleving; 

3. Ontplooien en vaardigheden ontwikkelen; 

4. Relaties onderhouden met diegenen van eigen keuze; 

5. Gerespecteerd worden als volwaardig persoon. 

Ondersteuningsplan op maat 
Elke cliënt heeft eigen behoeften, vragen en verwachtingen. Samen met de cliënt en zijn 

ouders of vertegenwoordigers worden doelen, keuzes, wensen en eventuele risico’s 

vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Daarin staan afspraken over wie welke 

acties uitvoert om de doelen te bereiken. Dat doen we op basis van de zogenaamde ‘acht 

domeinen van kwaliteit van bestaan’:  

1. Emotioneel welbevinden 

Lekker in je vel zitten, respect krijgen, je veilig en zeker voelen in je leven. 

2. Interpersoonlijke relaties 

Familie, vrienden en bekenden: je eigen sociaal netwerk kunnen behouden en onderhouden. 

3. Materiaal welbevinden 

Geld, eigen spullen, een fijne woning: materiële omstandigheden die je je menselijke 

waardigheid doen behouden. 

4. Lichamelijk welbevinden 

Gezondheid, serieus genomen worden in je lichamelijke integriteit. 

5. Sociale inclusie 

Meedoen en erbij horen, ervaren dat je erbij hoort in de samenleving. 

6. Zelfbepaling 

Zelf keuzes maken. 

7. Persoonlijke ontplooiing 

Leren, jezelf ontwikkelen, de kans krijgen om als mens te groeien (in je gevoel van 

eigenwaarde). 

8. Rechten 

Mensenrechten en burgerrechten. 

 

Het werken aan de doelen uit het ondersteuningsplan gebeurt samen met andere 

deskundigen die betrokken zijn bij de cliënt. Meestal zijn dit de coördinerend begeleider 

(voorheen netwerkcoach), de gedragsdeskundige en de arts verstandelijk gehandicapten 

(AVG). Tenminste eenmaal per jaar bespreken zij de voortgang van de ondersteuning. Dat 

gebeurt in overleg met de cliënt en zijn/haar ouders of vertegenwoordiger(s). 
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In het kwaliteitsrapport 2018 hebben we een aantal thema’s benoemd voor 2019. In 2019 

hebben we ons best gedaan om de zorg en ondersteuning, en de processen die daarmee te 

maken hebben, te verbeteren en te ontwikkelen. We hebben o.a. gewerkt aan de volgende 

onderwerpen: 

Daelzicht-teams 
In 2018 hebben we onszelf de vraag gesteld wat nodig is om nu en in de toekomst goede 

zorg te kunnen blijven bieden, die aansluit bij de vraag van de cliënt. De oplossing ligt 

volgens ons in de zogenaamde ‘Daelzicht-teams’. De komende jaren werken we aan de 

ontwikkeling hiervan. 

 

Onze medewerkers verkennen samen met cliënten en hun naasten wat er nodig is om 

passende en goede zorg te kunnen bieden. Daarom vinden we het belangrijk dat 

medewerkers meer zelf kunnen gaan bepalen. Daar horen afspraken bij, want dat werkt niet 

zomaar. Bovendien moet ook de kennis en kunde om zelf beslissingen te kunnen nemen op 

orde zijn.  

Kernbegrippen van een Daelzicht-team zijn: eigenaarschap, vertrouwen en vakmanschap.  

De ontwikkeling van Daelzicht-teams vraagt om minder regels en meer handelingsvrijheid 

voor medewerkers in het organiseren van de gewenste zorg rondom de cliënt. Zo kan een 

team haar verantwoordelijkheid voor het primaire zorgproces nemen. Om dit voor elkaar te 

krijgen, gaan we uit van een gezamenlijke aanpak waarbij alle medewerkers betrokken 

worden. Het is dus geen blauwdruk, maar een ontwikkelingsproces dat we samen met elkaar 

vormgeven. 

Een Daelzicht-team heeft de volgende kenmerken: 

 Een Daelzicht-team ziet de cliënt en zijn netwerk/verwanten als volwaardig persoon; 

 Het is een taakvolwassen team dat zelfreflectie inzet, open communiceert, 

resultaatgericht werkt en ondernemerschap toont; 

 Het team onderhoudt haar vakmanschap, en draagt dit uit. 

 

Werken in Daelzicht-teams vraagt ook om een nieuwe manier van leidinggeven. Daarom zijn 

in het voorjaar van 2019 nieuwe Leidinggevenden Zorg benoemd. Zij gaan een sleutelrol 

vervullen in de ontwikkeling van de Daelzicht-teams, onder andere door de teams te helpen 

en te coachen in hun groei naar meer eigenaarschap. En door het creëren van de nodige 

kaders en randvoorwaarden. 

 

In 2020 zal er aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling van de Daelzicht teams in de 

directe zorg en zal onderzocht worden hoe de inrichting van de ondersteunende diensten 

hier het beste op aan kan sluiten.  

Daelzicht-teams: waar lopen we tegenaan? 
Moniek Schmeits (Leidinggevende Zorg):  “We zijn begonnen met de Daelzicht-teams in 

de directe zorg. Het was destijds een bewuste keuze om de ondersteunende diensten daarin 

nog niet meteen mee te nemen. Het is daarom belangrijk dat we ons realiseren dat we niet 

allemaal hetzelfde startpunt hebben. Teams stellen allerlei vragen aan de ondersteunende 

afdelingen, vaak vanuit de cliëntvraag gezien. Er wordt daarbij soms al heel creatief over 
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oplossingen nagedacht, terwijl de ondersteunende diensten naar niet altijd in mee kunnen 

gaan. Zeker niet voor 80 locaties tegelijk. De organisatie is daar niet op ingericht. Dat is niet 

erg, maar het is wel goed om ons daarvan bewust te zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet 

gebeurt!  Integendeel: ik heb al hele goede samenwerkingen zien ontstaan. Wat ik wil 

zeggen: we moeten elkaars startpunt niet uit het oog verliezen en begrip hebben voor elkaar. 

En voor elkaars teamproces.”   

 

Marly de Wolff (directeur Zorg): “In 2019 is er een start gemaakt met het maken van 

zogenaamde ‘teamfoto’s’. In sommige teams is het al gelukt om een teamfoto te maken, 

echter zien we ook dat er nog teams zijn die er door omstandigheden nog niet aan 

toegekomen zijn. Wat soms lastig blijft voor teams is het feedback geven naar elkaar. Het 

leren om elkaar aan te spreken en zaken uit te spreken heeft tijd nodig.”  

 

Teamcasus Daelzicht-teams 
Coördinerend begeleider Miriam vertelt hieronder over haar ervaringen in haar (nieuwe) 

team. Het is een mooi voorbeeld van groei en ontwikkeling binnen een Daelzicht-team!  

 

Miriam: “Toen ik binnen dit team begon als coördinerend begeleider, trof ik een team aan 

dat nogal in de put zat. Er was onrust in het team ontstaan; de collega’s waren elkaar kwijt 

en er werd niet open met elkaar gecommuniceerd. Gelukkig is dat nu anders. Door samen 

hard te werken aan onze doelen, hebben we als team veel bereikt en staan we nu een stuk 

sterker. Daar zijn we erg trots op! 

 

Hoe hebben we dat gedaan?  

Samen met de teamcoach, leidinggevende en gedragsdeskundige hebben we als team een 

plan opgesteld. Daarin stonden gezamenlijke afspraken: wat gaan we doen voor het team? 

En vooral: wat gaan we doen voor onze cliënten? Centraal stond de cliënt en zijn 

ondersteuningsvragen. We doorliepen daarbij een aantal stappen, zoals: 

 Collega’s gingen met elkaar in gesprek over de afgesproken aandachtspunten. 

 Medewerkers kregen en pakten weer de ruimte om mee te denken over het cliëntproces. 

 Ieder teamlid doorliep een individueel coachingstraject met de teamcoach. 

 We stelden samen opnieuw onze teamvisie vast. 

 Er was ondersteuning m.b.t. scholing 

 Tijdens elk teamoverleg bespraken we samen het teamproces. 

 We startten met ‘cliëntteams’, om meer kennis over de cliënt met elkaar te kunnen delen 

vanuit hetzelfde uitgangspunt. Dat wil zeggen: werken vanuit de behoeften van de cliënt 

i.p.v. vanuit het eigen referentiekader. 

 Ook begonnen we met ‘themateams’, waarin kennis werd gedeeld over onderwerpen 

zoals autisme of dementie. 

 

Wat heeft het ons als team opgeleverd? 

 Meer duidelijkheid voor cliënten: de begeleidingsstijl wordt eenduidiger uitgevoerd. 

 Meer rust voor cliënten, omdat er in hun bijzijn alleen die informatie wordt gedeeld die 

voor hen op dat moment belangrijk is. 

 Een positieve sfeer: iedereen is zeer betrokken en denkt in mogelijkheden. 

 Collega’s bespreken meer met elkaar, denken mee in het verbetertraject en voelen zich 

gehoord. Ze hebben het gevoel dat wat ze doen, ertoe doet.” 
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Teamfoto en teamreflectie 
Moniek Schmeits (Leidinggevende Zorg): “Een teamfoto geeft inzicht en maakt je bewust 

van waar je als team staat. Het team denkt bijvoorbeeld samen na over hoe het samenwerkt, 

en op welke manier ze leidinggevende nodig heeft. Ook wordt gekeken naar hoe je kunt 

reflecteren op het teamproces. En ook: hoe staat het team tegenover je eigenaarschap en 

vakmanschap? En wat zijn elkaars verwachtingen daarbij? De teamfoto helpt om 

verwachtingen naar elkaar toe helder te krijgen. Niet alleen voor de medewerkers binnen het 

team, maar ook vanuit het team naar de leidinggevende en andersom. De teamcoaches 

kunnen daarin ook goed ondersteunen; zij kunnen de bewustwording binnen de teams mee 

op gang brengen.”  

Integraal advies van de afdeling HR 
Zoals eerder beschreven, zijn we bij de ontwikkeling naar Daelzicht-teams begonnen met de 

teams in de directe zorg. De ondersteunende diensten hebben hierin ook een rol. Onder 

andere de afdeling HR levert een bijdrage. Zo vertelt Joke over haar rol als teamcoach en 

het bijhorende ondersteuningsproces:  

 

“Om een team te laten groeien naar een Daelzicht-team wordt teamcoaching ingezet ter 

ondersteuning. Als een proces stagneert, is het van meerwaarde om vanuit meerdere 

perspectieven naar een team te kijken. In 2019 is ervaring opgedaan met het geven van 

integraal advies vanuit de afdeling HR. De ondersteuningsvraag van een team of 

leidinggevende wordt besproken met de verzuimregisseur, de arbo- & preventieadviseur en 

een HR-adviseur.  De informatie vanuit arbo, verzuim, teamontwikkeling, doelgroep-

specificaties en Leren en Ontwikkelen bieden een gedegen probleemanalyse vanuit een 

brede scope. Dit resulteert in een gedragen advies en een plan van aanpak voor de korte  en 

lange termijn. In 2020 willen we onderzoeken op welke manier we deze aanpak kunnen 

borgen met als doel een duurzame en integrale HR-ondersteuning aan leidinggevenden en 

teams, in de ontwikkeling naar Daelzicht-teams.” 

Joke Mestrom (teamcoach) 

Functiehuis zorg 
Eind 2018 zijn we gestart met een project over het functiehuis Zorg. De zorgvraag van onze 

cliënten is de afgelopen jaren veranderd en de werkzaamheden van zorgmedewerkers 

veranderden mee. De functiebeschrijvingen bleven echter onveranderd en pasten inmiddels 

onvoldoende bij de dagelijkse praktijk. Het is gebruikelijk voor organisaties om 

functiebeschrijvingen om de zoveel tijd te evalueren. In ons geval bleek het nodig om de 

functiebeschrijvingen aan te passen. Om ook goed aan te sluiten op de ontwikkeling van de 

Daelzicht-teams. 

In 2019 lag de focus op de meest voorkomende zorgfuncties binnen Daelzicht. Dat zijn onder 

andere de functies van netwerkcoach, medewerker begeleiding, begeleider en 

zorgondersteunend medewerker. 

Zorgvuldige aanpak 
Het uitgangspunt was de behoefte van de cliënt: wat is nodig om zo goed mogelijk te 

ondersteunen? De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben we in kaart 

gebracht met betrokkenheid van medewerkers.  
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Herbeschrijving van zorgfuncties 
Bovenstaande heeft geleid tot een herbeschrijving  van de meest voorkomende zorgfuncties 

binnen Daelzicht. Dit betekent dat de functies grotendeels hetzelfde zijn gebleven, maar dat 

ze concreter zijn gemaakt en zijn aangescherpt. De zorgfuncties sluiten nu beter aan bij wat 

medewerkers in de zorg doen. En ze passen bij de zorgvragen van onze cliënten.  

Bij de herbeschrijving van deze zorgfuncties hoorden ook nieuwe functienamen. 

Bijvoorbeeld: we spreken nu van de coördinerend begeleider in plaats van de netwerkcoach. 

En een zorgondersteunend medewerker noemen we nu een locatie ondersteuner.  

Nieuwe functie in Ambulante ondersteuning  
Een goede relatie tussen cliënt, ouders/vertegenwoordiger/familielid en de medewerker van 

Daelzicht is belangrijk. Door goed met elkaar te communiceren en samen te werken kunnen 

we passende ondersteuning bieden. Bij wonen wordt sinds 2015 gewerkt met de inzet van 

coördinerend begeleiders (voorheen netwerkcoach). Binnen Ambulant introduceerden we de 

functie in januari 2020 die actief gaat werken aan deze relatie. Daarnaast voert de 

coördinerend begeleider de regie op het ondersteuningsplan.  

Vervolg 
In 2020 gaan we verder met de herinrichting van minder voorkomende zorgfuncties. 

Daarnaast zal het functiehuis van de behandeldienst geëvalueerd worden. Tevens gaan we 

kijken hoe de inrichting van de ondersteunende afdelingen er uit moet gaan zien en welk 

functiehuis hier passend bij is. Hierbij wordt aangesloten bij de verdere ontwikkeling van de 

Daelzicht teams. 

Passende en duurzame huisvesting  

Goede zorg en ondersteuning bieden. Afgestemd op wat iemand kan, wil en nodig heeft. 

Daar zetten we ons bij Daelzicht elke dag voor in. Daar is o.a. passende huisvesting voor 

nodig. Woon- en werkplekken die aansluiten bij de behoeftes en wensen van bewoners, 

bezoekers en medewerkers.  En die passen bij de kwaliteit en het comfort die we als 

zorginstelling willen bieden. Daarom gaat Daelzicht de komende jaren op verschillende 

plekken investeren in (nieuwe) huisvesting. In 2019 hebben we hier belangrijke stappen in 

gezet, onder andere in Heel en Koningslust. 

Masterplannen Heel en Savelberg 
We denken na over de toekomstige inrichting van de bestaande zorgterreinen Savelberg in 

Koningslust en St. Joseph in Heel. Hoe willen we deze inrichten? Met goede woonruimten, 

fijne dagbestedingsruimten, een heldere wegenstructuur en mooie bomen en planten. 

Kortom: een plek waar cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers zich ook in 2030 

thuis voelen. 

Hof van Heel 
Daelzicht realiseert een nieuw woon-/zorggebouw met vijftig appartementen op de hoek van 

de Heerbaan en Rector Driessenstraat in Heel. Dat is de plek van het voormalige klooster, 

het oude hoofdgebouw van Daelzicht. Dit terrein ligt al enkele jaren braak, maar krijgt nu 

weer een bestemming. Het nieuwe gebouw heet ‘Hof van Heel’. Het appartementencomplex 

krijgt net zoals het oorspronkelijke kloostergebouw een L-vorm, maar dan beduidend kleiner.  
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In 2019 zijn de voorbereidingen gestart, zoals het schrijven van plannen en het aanvragen 

van vergunningen. De bouwwerkzaamheden zijn vervolgens gestart in januari 2020 en zullen 

naar verwachting anderhalf jaar duren.  

Met Hof van Heel zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van een meer divers en 

toekomstbestendig woonaanbod dat beter aansluit op de wensen, behoeften en 

veranderende zorgvraag van cliënten. 

Tijdelijke huisvesting Savelberg 
Ook een deel van de bestaande woningen op het terrein Savelberg sluit niet meer goed aan 

bij de wensen, behoeften en veranderende zorgvraag van bewoners. Bovendien zijn ze niet 

optimaal voor cliënten met moeilijk verstaanbaar (complex) gedrag, waardoor we deze groep 

steeds lastiger kunnen plaatsen. Dit alles maakt dat we nadenken over de toekomstige 

inrichting van het terrein Savelberg. De eerste gedachten hiervoor werken we in 2020 uit en 

leggen we dan voor aan cliënten, ouders en verwanten. De planvorming en de uiteindelijke 

realisatie duren echter heel wat jaren. Daar willen we niet op wachten, en nu al iets doen.  

Daarom realiseren we nu een aantal tijdelijke woningen die voor langere tijd (naar 

verwachting circa 10 jaar) blijven staan. We noemen dat ook wel semipermanente bouw. Het 

project voorziet in 36 appartementen, elk met een eigen zit-slaapkamer, douche en toilet. Per 

9 woningen komt er een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en een 

personeelsruimte. We streven ernaar om de woningen in juni 2020 in gebruik te kunnen 

nemen.  

Woningen in de wijk 
Voor diverse locaties in de wijk zijn we in 2019 bezig geweest met de voorbereidingen voor 

vervangende nieuwbouw. Zo zijn we met de gemeente en investeerder in gesprek over 

locaties in Geleen/Sittard en Echt/Susteren. Concreter zijn de plannen voor Sevenum. Hier 

komt aan de Van Reiffenburgstraat vervangende nieuwbouw voor o.a. cliënten van onze 

huidige locatie Sondertseveld. In totaal worden er 24 appartementen gebouwd.  

Ontwikkelingen in het Elektronisch Cliënten Dossier 
Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is voor onze medewerkers een belangrijk 

hulpmiddel bij de ondersteuning en begeleiding van cliënten. In het ECD worden alle 

gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. 

Begin 2018 zijn we begonnen met een project om het ECD verder te ontwikkelen. Het doel: 

een beter ECD, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers. Vijf werkgroepen 

gingen aan de slag, elk met een ander thema. In 2019 kwamen daar wederom een aantal 

belangrijke verbeteringen uit voort:  

Werkgroep Opname en intake 
Het nieuwe proces rondom zorgbemiddeling is geïmplementeerd.  

Werkgroep Zorg en behandeling & Uitvoering van de zorg 

 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom het ondersteuningsplan-proces, met 

betrekking tot bijvoorbeeld evaluatie en rapportage. 

 De Zorgapp is in gebruik genomen binnen Ambulant. 

 Formulieren zijn gedigitaliseerd in het ECD. 

 Er is een pilot gestart rondom het gebruik van de teamagenda in het ECD. 
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 De komst van de nieuwe Wet zorg en dwang is voorbereid.  

Werkgroep Administratie en financiën 
Belangrijke documenten worden direct in het ECD opgeslagen en zijn daarmee voor alle 

betrokken medewerkers inzichtelijk. 

Werkgroep Cliënt en verwant portaal 
In 2019 is de pilot omtrent het Cliënt en verwant portaal afgerond. Tijdens de pilot hadden 

(waar mogelijk) cliënten en verwanten van vier Daelzicht-locaties digitaal inzage in de 

cliëntagenda, cliëntgerichte rapportage en het ondersteuningsplan binnen het ECD. De 

ervaringen en feedback van deelnemende cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers zijn 

meegenomen en dit jaar zullen we het portaal verder implementeren in de hele organisatie. 

Het uiteindelijke doel: het versterken van de eigen regie, meer transparantie in het 

zorgproces en het ondersteunen en versterken van de samenwerking in de trialoog. 

Bijdrage van ondersteunende afdelingen 
Binnen ondersteunende afdelingen wordt continu gezocht naar manieren om optimaal bij te 

dragen aan de processen in de directe zorg. Terugkijkend naar 2019 willen we een aantal 

onderwerpen uitlichten:  

Zorgbemiddeling 
In 2019 hebben we gewerkt aan de herinrichting van het zorgbemiddelingsproces, inclusief 

de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken 

medewerkers. Dit met als doel het optimaliseren van het zorgbemiddelingsproces, waarbij 

taak en rolverduidelijking, processtappen duidelijk zijn uitgewerkt met de bijbehorende 

werkinstructies. Concreet heeft dit opgeleverd dat er nu volgens een gestandaardiseerd 

Daelzicht-proces klanten worden bemiddeld. We streven ernaar het intake-proces  binnen 6 

weken afgerond te hebben. Voor cliënten en vertegenwoordigers betekent dit snelle 

plaatsing op de best mogelijke plek. Zie ook het kader bij het verhaal van Marie-Sophie voor 

meer informatie.  

Een nieuwe visie op eten en drinken 
Eten en drinken doen we elke dag, het is een moment van aandacht voor elkaar. Samen met 

de cliënten die bij ons eten, hun ouders/vertegenwoordigers, begeleiders en andere 

deskundigen hebben we goed gekeken naar de invulling van eten en drinken bij Daelzicht. 

Het doel: een nieuwe visie op eten en drinken. Begin 2019 zijn we gestart met de uitvoering: 

we hebben gesproken met cliënten, medewerkers, koks in de wijk, en medewerkers in de 

centrale keuken over de huidige en gewenste situatie: hoe is de beleving tijdens de 

eetmomenten? En wat vinden zij belangrijk voor de toekomst? Natuurlijk werden ook cliënten 

betrokken bij dit project. Samen hebben we de volgende visie geformuleerd: Samen genieten 

van eten & drinken in een gastvrije en huiselijke sfeer aan gedekte tafels, dát vinden wij 

belangrijk. Het is elke dag vers en met passie gemaakt. En als het kan, het liefst ook samen 

bereid. Er is keuze en er wordt ook geluisterd naar je wensen. Bij Daelzicht word je gezien.  

 

Hierbij is variatie en maatwerk voor de cliënt mogelijk, maken we gebruik van gezonde en 

eerlijke producten en wordt gestuurd op een duurzame bedrijfsvoering. In 2020 wordt de 

visie verder uitgewerkt tot concepten en vindt het besluitvormingsproces plaats. Naar 

verwachting wordt de nieuwe visie op eten en drinken in 2021 geïmplementeerd. 
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Schoonmaak 
Samen met Gom Zorg (onze schoonmaakpartner) hebben we een pilot uitgevoerd waarin 

anders werken centraal stond. Dat was een succes! Waar mogelijk, gingen we van 

taakgericht naar resultaatgericht schoonmaken. Dat betekent dat we alleen schoonmaken 

waar en wanneer het nodig is. Met andere woorden: we maken schoon wat vies en gebruikt 

is. Hierbij wordt gewerkt op basis van de dagelijkse veranderende behoeften van, cliënten, 

bezoekers en zorgmedewerkers. In sanitaire ruimten en cliëntkamers blijven we taakgericht 

schoonmaken. Dankzij de resultaatgerichte aanpak in algemene ruimten, kan er meer 

aandacht en focus uitgaan naar de schoonmaak van sanitaire ruimten en cliëntruimten. In 

2020 wordt deze manier van schoonmaken gefaseerd in de hele organisatie doorgevoerd.  

Goede balans  
We zoeken naar een goede balans tussen de ruimte voor het verlenen van zorg, 

noodzakelijke kwaliteits- en andere administratieve eisen, en de groeiende (administratieve) 

lastendruk die daarbij komt kijken. In 2019 hebben we verschillende verbeteringen 

doorgevoerd die bijdragen aan een betere balans:  

Uitrol van de Zorgapp 
De Zorgapp is een mobiele applicatie waarmee ambulante medewerkers in het ECD kunnen 

registreren en rapporteren. Na een succesvolle pilot is de Zorgapp in 2019 door alle 

ambulante medewerkers in gebruik genomen (zie het verhaal van Jan voor meer informatie). 

Topdesk 
In december 2019 is TOPdesk ingevoerd. TOPdesk is een digitaal serviceloket waarin alle 

producten en diensten van de afdelingen Huisvesting, Facilitair en Informatisering te vinden 

zijn. Medewerkers kunnen snel en gemakkelijk zelf een (aan)vraag, melding of storing 

doorgeven en de status van de (aan)vraag of melding bekijken. Met TOPdesk krijgen we 

meer inzicht in het soort en aantal meldingen, waardoor we processen kunnen verbeteren. 

Ook houden we grip op de afhandeling van meldingen. 

Externe visitatie 
De externe visitatie vond in het najaar van 2019 plaats. Het visitatieteam – bestaande uit 

deskundigen van binnen én buiten de zorg – bracht toen een bezoek aan Daelzicht. Het fijne 

van een divers visitatieteam is dat zij vragen stellen vanuit diverse invalshoeken. Ook twee 

collega’s van Daelzicht zaten in het visitatieteam: een medewerker en een lid van de Raad 

van Cliënten. Het visitatieteam heeft een blik op het kwaliteitsrapport van 2018 geworpen.   

 

Tijdens de externe visitatie sprak het visitatieteam met de Raad van Bestuur, directie, een 

leidinggevende zorg, de manager Behandeldienst, een afvaardiging van de Cliëntenraad, 

een lid van de bewonersraad Midden en het team Kwaliteit & Veiligheid. Er werden kritische 

vragen gesteld over de werkwijze, inhoud en vorm van het kwaliteitsrapport. Vervolgens 

heeft het visitatieteam meerdere locaties van Daelzicht bezocht. Op deze manier kon het 

visitatieteam de informatie die ze in de gesprekken gekregen hebben, bekijken in de 

praktijk. De thema’s uit het rapport kwamen consistent terug tijdens de gesprekken en 

locatiebezoeken. Een voorbeeld daarvan was de ontwikkeling van de Daelzicht-teams en 

daarbij de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap.  

De externe visitatie resulteerde in een aantal tips die Daelzicht heeft meegenomen in de 

opzet, vorm en inhoud van het kwaliteitsrapport van 2019. 
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In dit hoofdstuk vertellen we de verhalen van drie cliënten: Marie-Sophie, Jan en Roel. De 

verhalen laten o.a. zien hoe onze medewerkers samen met cliënten en hun 

familieleden/vertegenwoordigers en ketenpartners elke dag hun best doen om kwalitatief 

goede zorg te leveren.  De thema’s persoonsgerichte zorg, eigen regie en borging van 

veiligheid staan in de verhalen centraal.   
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Weer grip op het leven 
Het besluit om haar echte voornaam weer te gaan gebruiken is een mijlpaal in het leven van 

Marie-Sophie. Krachtig en trots verklaart ze deze bijzondere stap: “Het grootste deel van 

mijn leven werd ik Fien genoemd, maar ik wil het verleden graag zo veel mogelijk achter me 

laten en vooruitkijken. Ik zie het als een nieuwe start.”  

 

Verlies als rode draad 

Al vroeg in haar leven is er de confrontatie met verlies; haar vader sterft jong en laat een 

groot gezin achter. Gezinszorg, uithuisplaatsingen en problemen volgen. Na een huwelijk 

met geestelijk en lichamelijk geweld, dat eindigt in een dramatische scheiding staat het leven 

van Marie-Sophie definitief op zijn kop. Met als dieptepunt een periode bij de 

daklozenopvang tussen de alcoholisten en drugsverslaafden. “Het was niet zo dat ik me daar 

onveilig voelde,” zegt ze vastberaden. “Ik sta mijn mannetje wel. Maar na een volwaardig 

leven met een eigen gezin en een eigen huis is het echt verschrikkelijk om zoiets te moeten 

meemaken en op zo’n plek terecht te komen.”  

 

Rust en ruimte 

Deze roerige tijd ligt gelukkig achter haar. Marie-Sophie woont nu in een mooi appartement 

in een woonbegeleidingscentrum van Daelzicht. Ze eet in haar eigen woning, ze poetst en 

doet zelf de was. Ze woont er heel zelfstandig en kan veel zelf bepalen. Alleen de medicatie 

heeft ze niet in eigen hand; dat is nog niet veilig genoeg. Het geeft haar de zekerheid die ze 

op dit moment nodig heeft. Als ze zin heeft sluit ze aan in de gezamenlijke huiskamer; 

meestal verkiest ze de rust en gezelligheid van haar eigen stek boven de drukte en het 

gekibbel van de groep. Niet dat ze er niet graag woont; integendeel zelfs. Voor mensen met 

een verstandelijke beperking heeft ze altijd een zwak gehad. Was haar leven anders 

gelopen, dan had ze vast en zeker in de gehandicaptenzorg gewerkt; het was haar grote 

wens. 

  

Geen keus 

De chaos in haar jeugd en huwelijk heeft een enorme impact op haar; met psychoses, 

crisisopnames en zelfmoordpogingen tot gevolg. Zonder er zelf voor te kiezen staat ze 

ineens op straat; ze wordt letterlijk haar huis uitgezet. Ze kan nergens terecht en op niemand 

terugvallen. Contact met familie is er nauwelijks. De daklozenopvang is de enige optie in 

deze moeilijke periode van haar leven. Gelukkig is er één zus waarmee ze een hechte band 

heeft en die ze ook nu nog geregeld ziet. “Daar komt echt niemand tussen, dat hoeven ze 

ook niet te proberen,” zegt ze met grote overtuiging. Het doet haar veel. Haar zus woont niet 

zelfstandig en kan Marie-Sophie geen onderdak bieden. Het is de liefde voor deze zus die 

haar de kracht geeft uit het dal te klimmen en het leven opnieuw te omarmen.  

 

Wennen 

De weg naar haar nieuwe thuis is een grote omweg met veel hobbels en kuilen. Ze herinnert 

zich ieder moment. Marie-Sophie: “Door mijn achtergrond en mijn dikke dossier in de 

psychiatrie wisten ze niet wat ze met me aan moesten.” De zoektocht en het overleg met 

zorgbemiddelaars en hulpverleners duurt bijna 5 maanden. Uiteindelijk kan ze bij Daelzicht 

terecht. “Begrijp me niet verkeerd,” zegt ze stellig als ze terugdenkt aan dat moment, “ik 
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woon hier nu heel graag. Maar in het begin vond ik het echt niet fijn. Natuurlijk was ik blij dat 

ik weg kon bij de daklozenopvang. Ik had ook geen keus, want ik had toen echt helemaal 

niets meer. Maar accepteren dat deze plek de beste oplossing voor mij was, dat ging niet 

vanzelf.”  

 

Werk aan de winkel 

Geleidelijk vindt ze toch haar weg. Ze maakt het gezellig en de rust en veiligheid hebben een 

positief effect op haar. Het klikt met een van de dames die komt poetsen. Samen 

ondernemen ze leuke dingen. De vriendschap doet haar goed. Het behandeltraject komt op 

gang en een aantal keer per week gaat ze naar het activiteitencentrum. Ze wordt er al snel 

onmisbaar vanwege haar talent achter de naaimachine en haar verkoopkwaliteiten. Twee 

medebewoners sluit ze vanaf de eerste dag in haar hart. Trots vertelt ze hoe ze een van hen 

langzaam zover heeft gekregen dat hij haar naam kan uitspreken. “Dat is echt sjiek,” zegt ze 

met een vrolijke blik in haar ogen. “Hij praat heel moeilijk, maar ik neem de tijd voor hem.” 

 

De juiste ondersteuning 

Ook voor het team was het wennen. Frank is een van de begeleiders, hij legt uit waarom: 

“Marie-Sophie is een zelfstandige vrouw en we willen haar vooral ondersteunen zoals zij dat 

zelf wenst. Soms is wat ze zegt echter niet hetzelfde als wat ze voelt. We moeten alert 

blijven om in te schatten of de situatie gevaarlijk voor haar kan zijn. Helaas wordt de 

spanning Marie-Sophie soms te veel en verwondt ze zichzelf, door te snijden of kokend 

water op haar lichaam te gieten. We zijn er niet altijd op tijd bij, maar we proberen haar zo 

goed mogelijk aan te voelen en te voorkomen dat de spanning te hoog oploopt.” 

 

Deskundigheid 

Het team heeft specifieke trainingen gevolgd om Marie-Sophie zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen. Frank: “We doen dit in samenwerking met Stevig, waar ze onder behandeling 

is. Marie-Sophie gaat een aantal ochtenden naar Stevig voor haar eigen traject. De 

deskundigheid van Stevig is ook van groot belang voor onze aanpak bij Daelzicht. Zij gaven 

uitleg en trainingen op onze locatie en we overleggen regelmatig met hen. We hebben 

geleerd wat Marie-Sophie nodig heeft om weer vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen in 

haarzelf en vertrouwen in haar omgeving. Het is een bijzonder leertraject waarin het team 

bewust wordt van het eigen functioneren en wat dat betekent in de ondersteuning van Marie-

Sophie. De ervaringen met deze persoonsgerichte aanpak zijn heel positief.”  

 

Loslaten 

Het behandeltraject bij Stevig stopt; het is een beslissing die ze zelf neemt. “Ik vind dat ik nu 

alles wel besproken heb,” legt ze uit. Marie-Sophie is heel tevreden over de behandeling en 

het contact met de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en haar psychiater. “De aanpak 

was fijn; met beeldende kunst, tekeningen en de inzet van poppetjes leerde ik waar ik zelf 

sta, dingen te verwerken en hoe ik verder kan met mijn leven. Ze luisteren daar echt naar me 

en denken goed mee over alles. Ik voel me gehoord. Dat is in het verleden helaas wel 

anders geweest.”  

 

Toekomst 

Voorzichtig durft Marie-Sophie weer naar de toekomst te kijken. Stap voor stap laat ze het 

verleden achter zich. Ze vertrouwt zichzelf nog niet genoeg om helemaal zelfstandig te 

wonen. Ze voelt zich veilig bij Daelzicht en is blij met de ondersteuning. Dankzij de 
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persoonlijke aanpak, de intensieve samenwerking van de verschillende partijen en haar 

eigen inzet is ze tot rust gekomen en weet ze eindelijk weer wat genieten is. 

 

Toelichting bij deze doelgroep en dit thema 
 

 

Zorgbemiddeling: persoonsgerichte zorg 
“Als zorgbemiddelaars proberen we aan iedereen persoonsgerichte zorg te bieden, waarbij 

de trialoog de basis vormt. Dit doen we door persoonlijk contact te maken, goed te luisteren 

naar de individuele hulpvraag en persoonlijke behoefte van de cliënt, en hierin de match te 

zoeken met de juiste zorgverlener, woonafdeling, dagbestedingslocatie enzovoorts. Dit doen 

we niet alleen: daarbij worden we ondersteund door de intake-gedragsdeskundige en/of AVG 

(arts verstandelijk gehandicapten). Zij geven een advies waarmee we met de potentiële klant 

verder kunnen oriënteren op de mogelijkheden die Daelzicht te bieden heeft. 

Zorgbemiddeling bemiddelt tijdens het hele proces: van aanmelding tot plaatsing. Daar ligt 

onze kracht.” Gerda Houben, Thijs Peeters en Ilja de Graef (Zorgbemiddelaars) 

Wat constateren we vanuit de teamreflecties, kijkend naar dit thema?  
Wat gaat goed? Er wordt steeds beter naar de cliënt gekeken en er worden meerdere 

mogelijkheden benut om de vragen van cliënten te beantwoorden, bijvoorbeeld door een 

(externe) deskundige in te schakelen. 

 

Wat kan beter? De zorgvragen van onze cliënten veranderen. Daarom dienen we kritisch in 

de gaten te houden of de cliënten nog op de juiste, passende plek wonen. De huisvesting 

dient afgestemd te zijn op de zorgvragen van cliënten. 

Over deze doelgroep 
Binnen Daelzicht wonen veel cliënten die tot de doelgroep ‘mensen met een licht 

verstandelijke beperking’ behoren. Er is ook een toename van cliënten met een licht 

verstandelijke beperking zichtbaar. Bij LVB-cliënten is, naast hun licht verstandelijke 

beperking, ook sprake van een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Daarnaast komen 

regelmatig bijkomende problematieken voor (psychiatrische en/of gedragsproblematiek).  

Het Expertiseteam LVB benoemt een aantal aandachtspunten voor onze organisatie met 

betrekking tot deze doelgroep: 

 “De organisatiebrede visie en het beleid dient verder doorontwikkeld te worden, zodat 

dit eenduidig uitgedragen kan worden. Samenwerking tussen directie, 

leidinggevenden zorg, expertiseteam en leren en ontwikkelen is hierbij noodzakelijk.  

 De bijkomende problematieken van cliënten met een licht verstandelijke beperking 

vragen om specifieke expertise. Denk hierbij bijvoorbeeld aan expertise omtrent 

drugs- en alcoholgebruik, psychische problematieke en ethische vraagstukken. Het 

expertiseteam werkt aan een sociale kaart om de interne en externe expertise 
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inzichtelijk te maken. Onderdeel hiervan is duidelijkheid over de grenzen van de 

zorgverlening van Daelzicht: welke begeleiding en behandeling kan Daelzicht bieden 

en wanneer schakelen we een externe partner in? Ook het thema ‘veiligheid van 

cliënten en medewerkers’ heeft hierbij de aandacht. 

 Het vinden van passende dagbestedings- of werklocaties voor LVB-cliënten is een 

uitdaging. Coördinerend begeleiders zoeken samen met de cliënt binnen Daelzicht, 

maar ook buiten Daelzicht, constant naar een voor hem/haar passende daginvulling. 

Het aanbod dat Daelzicht intern biedt is niet altijd passend bij de vraag van de cliënt 

met een licht verstandelijke beperking. 

 Daelzicht heeft verschillende locaties waar cliënten wonen met een ‘VG-indicatie’, dit 

is passend binnen de doelgroep LVB. Op dit moment heeft Daelzicht geen specifieke 

afspraken met de zorgkantoren om cliënten met een LVB-indicatie op te nemen. Dit 

heeft als gevolg dat niet alle cliënten met een licht verstandelijke beperking zorg 

kunnen afnemen bij Daelzicht.”  

Vakbekwame medewerkers 
Daelzicht is bezig met het opstellen van curricula waarin opgenomen is wat medewerkers die 

werken met een specifieke doelgroep nodig hebben aan kennis, kunde en attitude (zie de 

bijlage Kwaliteit en veiligheid in cijfers). Medewerkers die werken met de doelgroep LVB 

worden actief geschoold door middel van de leergang LVB (in samenwerking met 

zorgorganisatie Cello). De effecten van de scholing en het borgen van scholingsprocessen 

zijn continu onder de aandacht. 
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Een tevreden mens 
Op de vierde verdieping van De Groenling in Panningen is het goed toeven. Het uitzicht is 

grandioos en het appartement van Jan licht en gezellig. De Groenling is een multifunctioneel 

gebouw waar wonen, welzijn en zorg samenkomen. Er zijn veel voorzieningen in de buurt en 

het centrum ligt op loopafstand. Jan heeft het goed voor elkaar en dat straalt hij ook uit. “Ik 

woon hier graag, ik kan me goed alleen redden”, zegt hij met een bescheiden maar 

overtuigde glimlach.  

 

Alles bij de hand 

Jan huurt zijn appartement zelf van de woningbouwvereniging. De ochtenden brengt hij door 

bij Daelzicht-atelier Oet de Verf, op steenworp afstand van De Groenling. Zes dagen per 

week krijgt hij via Daelzicht twee uur ambulante begeleiding in de middag. ’s Avonds eet hij 

samen met de bewoners van het woonbegeleidingscentrum van Daelzicht dat zich ook in De 

Groenling bevindt. “Jan is een man van weinig woorden”, zegt Wilma, een van de ambulante 

begeleiders. “Maar hij kan heel goed aangeven wat hij graag doet en waar hij blij van wordt. 

Wandelen is absoluut favoriet.” “Lekker buiten zijn vind ik heel fijn,” beaamt Jan. “Maar 

bowlen en volksdansen en anderen helpen vind ik ook leuk. Of met de trein naar mijn familie 

en daar logeren.” 

 

Genoeg gewerkt 

Jan woont nu vijf jaar op deze prachtige 

plek. Zijn zus vertelt via welke omweg ze 

samen tot deze keuze zijn gekomen. Ook 

Jan kan het zich nog goed herinneren: “Mijn 

moeder was al over de 90 en mijn vader 

was er niet meer. Het werd te lastig thuis. 

We hebben er samen over gepraat in de 

familie en ik vond het goed. Ik ben toen in 

een huis gaan wonen van Daelzicht in 

Helden.”  

Twee jaar later ging hij met pensioen. Riet: “Jan werkte ruim 43 jaar in het ziekenhuis. Mijn 

broers en ik vonden dat Jan het verdiende met pensioen te gaan en wat meer te kunnen 

ontspannen; hij was 62. Jan werkte graag en hij heeft een mooi leven gehad dankzij de inzet 

van velen.”  

 

Niet op zijn plek 

Riet: “De tijd was er rijp voor en we moesten ook aan de toekomst denken. Het leek ons fijn 

voor Jan om samen met anderen in een dorp te wonen. Overzichtelijk en beschermd zonder 

de gevaren die op de loer liggen in de stad. Jan vond het ook een goed idee. Eerst ontving 

hij 24-uurszorg van Daelzicht. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht; Jan werd suffer en 

stiller en zat veel op de bank. Hij heeft het echt nodig gestimuleerd te worden, uit zichzelf 
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onderneemt hij weinig. Samen met de zorgbemiddelaar van Daelzicht zijn we op zoek 

gegaan naar een oplossing. Iedereen dacht met ons mee en Jan werd overal bij betrokken. 

In goed overleg kozen we uiteindelijk voor zelfstandig wonen met dagbesteding en 

ambulante begeleiding.” Het bleek een schot in de roos. 

 

Wat past echt bij Jan 

“Samen met Jan en de begeleiding hebben we gekeken wat Jan allemaal zelf kan doen en 

waarbij hij hulp nodig heeft. We zijn tot een mooi geheel gekomen,” zegt Riet. “Ik doe veel 

zelf,” vertelt Jan trots. “Het ontbijt maak ik zelf, ik doe samen met mijn broer Frans de 

boodschappen en ik was zelf mijn kleren. Als iets kapot is, dan geef ik dat door. ’s Morgens 

ga ik naar Oet de Verf, dat vind ik heel leuk en `s middags dan komen de dames,” lacht hij. 

Wilma is een van die dames en vult lachend aan: “Voor Jan is dit inderdaad een perfecte 

combinatie, de structuur is helder en er is veel variatie.” Dat er verschillende ambulante 

begeleiders komen is volgens Wilma een voordeel: “Iedere begeleider is anders en ziet 

andere dingen. We vullen elkaar aan en zijn dankzij de Zorgapp snel op de hoogte als het 

nodig is. We leren Jan steeds beter kennen en zien dat hij groeit en goed in zijn vel zit. Hij 

kan steeds beter aangeven wat hij wil en ook wat hij echt niet wil. Wij stellen geregeld iets 

voor waarvan we denken dat het leuk of goed voor hem is. Soms moet je hem even over een 

drempel helpen of een paar dagen bedenktijd geven voordat hij ja zegt. En soms wil hij 

gewoon rust en dat is natuurlijk ook prima.” 

 

Goed geregeld 

Moderne techniek draagt bij aan het toch al 

goede contact dat Jan met zijn familie heeft. 

De digitale agenda is de leidraad voor het 

weekschema van Jan. Zus Riet en broers 

Peter en Frans hebben ook toegang tot 

deze agenda. Zo blijft iedereen ondanks de 

afstand goed op de hoogte van het wel en 

wee rondom Jan.  

 

Het middagprogramma met de ambulante begeleider varieert nogal vertelt Wilma: “We 

kletsen eerst altijd even bij met een kop thee en kijken dan samen wat er in de digitale 

agenda staat. Boodschappen, tandarts, kleren kopen; het kan van alles zijn. De rest van de 

tijd vullen we samen in. Jan heeft wel een voorkeur welke activiteit hij met welke begeleider 

doet. Wandelen met Wilma, fietsen met Diana en als het over zijn gezondheid gaat 

bespreekt hij dat het liefst met Ria. ”Dat klopt,” zegt Jan, “en naar de kapper ga ik altijd met 

Lenie, we woonden eerst in hetzelfde huis. Ik plan ook zelf de afspraak bij de kapper, ik ben 

eigenlijk een maatje voor Lenie en ga `s avonds ook vaker bij haar op bezoek. Alles wat met 

geld te maken heeft regelt Peter. Als ik een vakantie heb uitgezocht stuur ik hem een mailtje 

en dan betaalt hij de reis. Goed geregeld hè,” glundert hij. 

 

Dat beetje extra  

Vertrouwen geven en stimuleren; dat is belangrijk voor Jan. Denny is begeleider bij atelier 

Oet de Verf en is het daar helemaal mee eens. Denny: “Jan gaat altijd op dezelfde tijd naar 

huis en eet daar zijn boterham. In de vakantie had ik thuis iets lekkers gekookt en 

meegenomen omdat er maar weinig deelnemers waren. Ik vroeg Jan of hij bleef eten. Zo’n 

plotselinge verandering geeft onrust. Ik heb hem verzekerd dat hij op tijd thuis zou zijn. Als 
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het dan lukt en ik zie hem genieten, ben ik blij dat ik heb doorgezet. Hij heeft dat vertrouwen 

nodig om een keuze te kunnen maken.” Ook bij Oet de Verf zijn de moderne technieken een 

mooie aanvulling op het contact met familie. Denny: “Jan is heel creatief en hij maakt echt de 

mooiste dingen. Geregeld maak ik een foto die ik dan per mail naar hem stuur om te delen 

met de familie. En geloof maar dat hij aan de bel trekt als ik het vergeet!” 

 

Gegroeid 

“Het is fijn om Jan zo tevreden te zien,” besluit Riet. “Hij is opgewekt, trots en blij met zijn 

leven. Hij doet en leert veel dingen die nieuw voor hem zijn en hij geniet. Hij wordt echt 

gezien en dat voelt hij; het doet hem zichtbaar goed.” Of hij nog wensen heeft voor de 

toekomst? Jan: “Ik heb het goed voor elkaar, ik wil hier graag blijven wonen en alles zo 

houden. Ik ben tevreden.”  

Op de valreep vertelt Jan dat hij samen met ambulant begeleider Ria een gastles heeft 

gegeven bij Gilde Opleidingen: “Ik vond het wel spannend, maar ik dacht doe dat toch maar 

eens, het leek me wel leuk. Het ging over ambulante begeleiding en wat ik allemaal zelf doe. 

Ik had het samen met Ria goed voorbereid en het ging heel goed. Ik was zelf ook wel trots.” 

Hoezo gegroeid!  

 

Toelichting bij deze doelgroep en dit thema 

 
De Zorgapp 
In het verhaal van Jan kwam de Zorgapp al kort voorbij. We vertellen graag iets meer over 

deze mooie ontwikkeling! De Zorgapp is een mobiele applicatie waarmee ambulante 

medewerkers in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kunnen registreren en rapporteren 

zonder gebruik te hoeven maken van een vaste computer of laptop. De app zorgt voor 

simpele toegang tot het ECD. Alles wordt vanuit dezelfde bron vastgelegd en gerapporteerd. 

Na een succesvolle pilot is de Zorgapp in 2019 door alle ambulante medewerkers in gebruik 

genomen. In 2020 zal de Zorgapp verder doorontwikkeld worden. Alles met als doel de 

administratieve lastendruk voor medewerkers te verminderen. 

De Zorgapp is een van de ontwikkelingen die hoort bij het verminderen van de 

administratieve lastendruk voor medewerkers. Daarnaast werden ook andere inspanningen 

verricht. Zo is Daelzicht deelnemer van het programma '[Ont]Regel de zorg’ van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het doel: de regeldruk die 

zorgprofessionals ervaren tijdens hun werk merkbaar terugdringen met als resultaat: meer 

tijd voor de cliënt en meer werkplezier. Een belangrijk thema! In het NRC verscheen destijds 

een nieuwsbericht waaraan ambulante begeleider Wilmie een bijdrage mocht leveren. Lees 

hieronder haar ervaringen, zoals beschreven in het krantenartikel: 

“Wilmie is “een blij mens”. De afgelopen maanden maakte haar werkgever, een Limburgse 

zorgorganisatie, korte metten met een paar onzinnige regels. ‘Natte handtekeningen’ zijn 
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bijvoorbeeld afgeschaft: documenten worden niet langer geprint, opgestuurd en met de hand 

ondertekend. Het scheelt „een heleboel rompslomp”, zegt ze glunderend in een filmpje. Ook 

kreeg ze een handige Zorgapp om haar huisbezoeken te registreren. Straks berekent ‘ie 

zelfs haar reistijd, dan hoeft ze niet meer van iedere cliënt de postcode te noteren.” 

 

We zijn trots op de ontwikkelingen die we tot nu toe hebben gerealiseerd! 

 

Wat constateren we vanuit de teamreflecties, kijkend naar dit thema? 

Wat gaat goed? Doordat we de lijntjes met de cliënt, zijn/haar vertegenwoordiger en het 

team kort houden, kan continu afgestemd worden of de zorg geleverd wordt conform de 

behoeften en wensen van de cliënt. 

 

Wat kan beter? Cliënten die woonachtig zijn in de wijk krijgen meer vrijheid en ruimte om 

eigen beslissingen te maken. Het is daarbij van belang dat de betrokken medewerkers op de 

hoogte zijn van deze beslissingen. Het blijft daarom belangrijk cliënten voldoende een-op-

een aandacht te geven.  

 

Over deze doelgroep 

Ben Rutten, Leidinggevende Zorg, beantwoordt twee vragen over de doelgroep ‘ouderen’: 

 

 Waarop ligt de focus binnen de doelgroep ‘ouderen’? 

Ben: “De focus binnen de doelgroep ‘ouderen’ ligt op nabijheid. Zorg bieden in meest 

letterlijke betekenis van het woord. Het gevoel van onveiligheid wegnemen. Zeker 

voor cliënten met dementie is het heel belangrijk om er voor hem of haar ‘te zijn’.” 

 

 Welke dilemma’s zijn er binnen Daelzicht voor de doelgroep ouderen? 

Ben: “Bewoners en hun verwanten zijn tevreden als het gaat om het wonen. Maar we 

zien tegelijkertijd twee andere zaken die meer op de voorgrond treden. Aan de ene 

kant komt het voor dat gedrag van sommige bewoners onbegrip en/of irritaties bij 

andere bewoners oproept. Gedrag waarvan we de oorzaak niet goed kunnen 

achterhalen. Aan de andere kant zien we een toename van bewoners met een 

‘dubbeldiagnose’, waarbij er sprake is van een verstandelijke beperking met dementie 

en gedragsproblemen. Hier zijn we nog onvoldoende op toegerust. Zowel ten aanzien 

van huisvesting als de kennis van deze specifieke problematiek.” 

Vakbekwame medewerkers 
Medewerkers die werken met de doelgroep ouderen worden geschoold in de methode 

Urlings.  De methode richt zich op het respectvol en methodisch begeleiden van oudere en 

dementerende mensen met verstandelijke beperkingen. In de leertrajecten die Daelzicht 

inzet worden medewerkers met een spilfunctie in het zorgproces (vaak de coördinerend 

begeleider en gedragsdeskundige) opgeleid in het werken met een specifieke 

begeleidingsstijl. In koppels diepen zij tijdens het leertraject één specifieke casus uit. Deze 

casus staat het gehele leertraject centraal. Dit leidt tot samen leren en ontwikkelen. 

 

In 2020 zal de afdeling Leren en ontwikkelen zich richten op een verdere verdieping van de 

leertrajecten. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de manier waarop coördinerend 

begeleiders en gedragsdeskundigen de opgedane kennis over de specifieke casus inzetten 

bij andere casusessen waarbij zij betrokken zijn.  
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Zien door te overzien 
Om Roel echt te zien moet je verder kijken dan het moment. Verder dan vandaag of morgen 

zelfs. Want wat vandaag onschuldig lijkt, kan op termijn grote gevolgen hebben. ‘Voorkomen 

is beter dan genezen,’ dat geldt zeker voor Roel. 

 

Toegeven of doorzetten 

“Gemakkelijk is het nooit geweest,” vertelt Anita, de moeder van Roel. ”Alles moest op een 

bepaalde manier. De knikkerdoos opruimen duurde zeker een uur. Kregen we hem eindelijk 

in bad, waren we vervolgens twee uur bezig. De ene keer gaven we toe, de andere keer 

zetten we door. Eigenlijk zochten we 

steeds wegen om het gedrag heen. Wij 

pasten ons aan en probeerden de 

escalaties voor te zijn en het hem naar 

de zin te maken. Maar juist dat gaf Roel 

de bevestiging dat wij hem niet konden 

helpen. We lieten hem bepalen, terwijl hij 

daar diep ongelukkig van werd. De 

frustratie nam toe, het gedrag werd 

moeilijker. Hij vertrouwde ons niet meer.” 

 

Vroeg of laat 

Anita gaat verder: “Mijn man en ik realiseerden ons dat het beter was een goede plek te 

vinden voor Roel. Zou met een van ons iets gebeuren, dan waren de problemen niet te 

overzien. Op een zorgmarkt had ik een goed gesprek met medewerkers van Daelzicht en de 

kleinschaligheid sprak ons aan; we schreven Roel in. Sneller dan verwacht kon hij terecht. 

We kregen van Daelzicht gelukkig nog vier maanden de tijd om aan het idee te wennen, dat 

was heel fijn. We voerden gesprekken met Roger (leidinggevende Zorg) en Danny 

(gedragsdeskundige) en zij kwamen kennismaken met Roel. Het is onmogelijk om Roel op 

zoiets voor te bereiden; de spanning zou veel te groot worden. Op een dag hebben we zijn 

spullen ingepakt en zijn naar Heel gereden.” 

 

Onveilig en ongelukkig 

Het eerste jaar bij Daelzicht is Roel apathisch en hij valt veel af. In het tweede jaar gaat het 

langzaam iets beter. Helaas zet die stijgende lijn niet door. Anita: “In het derde jaar 

veranderde er van alles; er waren veel wisselingen in de begeleiding en er kwamen nieuwe 

medebewoners. Roel kon er niet mee omgaan en zijn gedrag werd steeds problematischer. 

Hij kon niet meer naar de dagbesteding, hij was echt compleet overspannen.” De situatie is 

ernstig. De veiligheid van Roel, zijn medebewoners en van de medewerkers is niet meer te 

garanderen. Roel schopt en bijt uit onmacht, paniek en frustratie. Niemand durft de 

confrontatie nog met hem aan als hij door het lint gaat. Medewerkers willen of kunnen niet 

meer met hem werken. Anita: “Het was verschrikkelijk hem zo te zien; we waren ten einde 
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raad. Ik overwoog zelfs hem naar huis te halen, al had ik geen idee hoe dat zou moeten 

gaan.” 

 

Buiten het gebaande pad 

Na veel denkwerk en overleg tussen Daelzicht, de ouders van Roel en Villa PiP wordt een 

weg gevonden die mogelijk uitkomst biedt. Villa PiP wordt ingeschakeld om de dagbesteding 

voor haar rekening te nemen. Roel kan bij Daelzicht blijven wonen zodat zijn situatie niet 

volledig verandert. De een-op-een begeleiding van Villa PiP wordt via meerzorg ingezet, bij 

Roel in de woning. Het is het begin van een lang en intensief proces. “We waren enorm 

opgelucht,” zegt Anita, “Daelzicht dacht echt heel goed mee en de aanpak gaf ons hoop.” 

 

Specialist met een ruim hart 

Tanja van Villa PiP kent Roel door en door. Als specialist op het gebied van autisme 

begeleidt ze Roel en zijn ouders jarenlang in de thuissituatie; tot Roel verhuist naar 

Daelzicht. Tanja weet als geen ander wat Roel nodig heeft en hij vertrouwt haar. Tanja: “Villa 

Pip is een kleine organisatie en dat willen we ook blijven. We hadden nog nooit ambulant bij 

een andere zorgorganisatie gewerkt. Maar toen de vraag van Anita kwam konden we niet 

weigeren. Een jonge knul die we zo goed kenden en waarvan we wisten dat hij een 

kwalitatief goed leven kon leiden, die moesten we helpen om uit deze mensonwaardige 

situatie te komen.” 

 

Iedereen aan boord 

Duidelijkheid, structuur, visualiseren en volledige regie pakken. Tanja en haar collega`s 

werken volgens een strak plan. De veranderingen zijn al snel merkbaar. Lindy van Villa PiP 

weet het nog goed: “We zagen Roel langzaam ontspannen. Hij hoefde het niet meer 

allemaal te controleren, het allemaal zelf te doen. Hij begon weer een klein beetje op zijn 

omgeving te vertrouwen.” “De samenwerking was intensief,” vult Tanja aan. “Als iemand zo 

lang de regie heeft gehad, geeft hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Als je de teugels 

even laat vieren, grijpt hij ze onmiddellijk. Alle partijen moesten meewerken om vooruitgang 

te boeken. Petje af voor de begeleiding, de mensen van de pieperdienst, de 

gedragsdeskundige en zeker ook de ouders. We zijn door diepe dalen gegaan samen, ieder 

voor de volle 100%.” 

 

Regie veroveren 

Om een verandering voor elkaar 

te krijgen is het noodzakelijk de 

confrontatie aan te gaan. Tanja: 

“Een voorbeeld: Roel moest van 

zichzelf 1000 keer de 

lichtschakelaar aantikken, dat 

wilden we stoppen. Iedereen 

stond paraat mee te helpen 

hem in bedwang te houden, het 

was noodzakelijk dat ik zou 

`winnen`. De regie over dit 

gedrag ligt daarna bij mij; Roel 

kan het loslaten. Na die ene 

keer heeft hij die knop niet meer 



27 
 

aangeraakt en geloof me dat het voor hem een hele grote opluchting is. Het lastige is dat het 

kleine dingen zijn die in het begin onschuldig lijken. Iedereen die met hem omgaat moet er 

zich steeds bewust van zijn, dat valt niet mee.”   

Stap voor stap 

Roel begrijpt veel. Hij kan lezen, schrijven, tellen, steppen, zwemmen, skeeleren en nog veel 

meer. Helaas kosten zijn autisme en de bijbehorende dwangmatigheden hem zo veel 

energie dat hij aan veel van zijn mogelijkheden niet toekomt. Door de jarenlange ongezonde 

situatie is hij veel kwijtgeraakt. Stukje bij beetje krijgt hij weer iets van zijn vaardigheden 

terug. Omdat het zo belangrijk is dat iedereen dezelfde begrenzingen hanteert maakt Tanja 

een minutieus uitgewerkt plan voor de medewerkers en een programma voor Roel. Er 

worden nog meer extra uren ingezet om het team van de woongroep in te werken en te 

begeleiden bij de ondersteuning van Roel. Amber is een van de begeleiders op de 

woongroep. Amber: “Als je Roel echt leert kennen en je echt in hem verdiept, dan merk je 

dat deze aanpak werkt. Je moet de volledige regie houden om hem veiligheid te kunnen 

bieden. Er is heel veel veranderd, er zijn bijna geen escalaties meer en Roel heeft veel meer 

rust. Dat is echt fijn; niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de andere bewoners natuurlijk.” 

 

Aan boord blijven 

Gedragsdeskundige Danny: “Er zullen altijd veranderingen zijn en er komen ook weer 

nieuwe medewerkers. Voor Roel is het noodzakelijk dat iedereen op dezelfde manier met 

hem omgaat; alleen dan heeft hij een beetje ruimte voor zichzelf. We zijn halverwege en er is 

veel gewonnen, samenwerken heeft ons veel gebracht. We moeten er met zijn allen voor 

blijven gaan. Want juist als het gedrag van Roel heel vrolijk wordt en door de buitenwereld 

als positief wordt gezien, dan ligt het gevaar weer op de loer.” 

 

Vooruitkijken 

Anita: “Helaas zijn er geen video-opnames uit die moeilijke periode. Het zou soms helpen om 

te laten zien waar we vandaan komen. We zijn heel blij dat Daelzicht zo goed met ons 

meedenkt en dat ze de expertise van Villa PiP hebben binnengehaald. We hebben er Roel 

samen mee gered. Het zal altijd veel vragen van iedereen om het goede te doen. Het blijft 

lastig omdat je hem alles gunt, het is een vrolijke knul. Als ik op dinsdag met hem ga bakken 

en hij me bij het weggaan hoopvol aankijkt en ‘dinsdag’ zegt, ga ik de week erna op een 

andere dag. Omdat het beter is, voor hem. Om Roel echt te zien moet je ver vooruit kunnen 

kijken.” 
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Toelichting bij deze doelgroep en dit thema 
 

 

Meerzorg, wat is dat? 
In het verhaal van Roel wordt beschreven dat de begeleiding van Villa PiP via  ‘meerzorg’ 

wordt ingezet. Maar wat is meerzorg precies? En hoe wordt het ingezet binnen Daelzicht? 

Daarover vertelt Roger Pubben, Leidinggevende Zorg en coördinator meerzorg: 

 

“Meerzorg wordt ingezet om extra zorg te betalen voor cliënten met een zeer intensieve 

zorgvraag of extreme zorgbehoefte. Het doel van meerzorg is om de kwaliteit van leven van 

de cliënt te verbeteren. De extra financiële middelen worden ingezet om een bijdrage te 

leveren aan de persoonlijke doelen van de cliënt. Als daarnaast ook gewerkt wordt aan 

overstijgende doelen binnen de groep, wordt er groepsmeerzorg aangevraagd. Het voordeel 

daarvan is dat de extra middelen (bijvoorbeeld extra personeel) kunnen worden ingezet voor 

alle cliënten die op de betreffende locatie wonen. We streven ernaar om (groeps)meerzorg 

tijdelijk in te zetten. Maar gezien de complexiteit van de zorg is de inzet voor sommige 

cliënten toch voor langere tijd noodzakelijk. Bij Daelzicht waren in 2019 ongeveer tien 

cliënten die individuele meerzorg ontvingen. Daarnaast werd op drie locaties gebruik 

gemaakt van ‘groepsmeerzorg’. 

 

Daelzicht zet meerzorg bewust en zorgvuldig in. Een goede balans in de 

groepssamenstelling is een belangrijke voorwaarde om meerzorg succesvol in te zetten. 

Voor medewerkers blijft daardoor het werk leuk en afwisselend, en er is bovendien een 

goede balans tussen groepsactiviteiten en intensief een-op-een contact met cliënten. We 

zien dat medewerkers hierdoor langer willen en kunnen blijven werken op dezelfde locatie. 

Daarnaast is het belangrijk dat er gewerkt wordt met een stabiel team in een passende 

omgeving. De deskundigheid en expertise van de medewerkers is groot!” 

 

Wat constateren we vanuit de teamreflecties, kijkend naar dit thema? 
Wat gaat goed?  

 Medewerkers sparren over onveilige situaties in de leefomgeving van de cliënt, en in 

het teamoverleg wordt de benodigde expertise uitgenodigd om samen oplossingen te 

bedenken.  Zo wordt bijvoorbeeld scholing rondom  fysieke belasting ingezet om de 

fysieke veiligheid voor cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen.  

 Stabiliteit in het team betekent  meer veiligheid bij de cliënten. En dat is wat we 

willen: onze cliënten een veilige woon- en leefomgeving aanbieden. 

 

Wat kan beter?  

 We blijven zoeken naar afbouw van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. 

Daarbij staat het welzijn van de cliënt en kwaliteit van leven centraal. In 2020 is 

hiervoor extra aandacht, in het kader van de implementatie van de Wet zorg en 

dwang.  
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Over deze doelgroep 
Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk om gedrag van cliënten zo goed mogelijk 

te begrijpen. Gedrag weerspiegelt hoe cliënten zich voelen. De oorzaak en betekenis van het 

gedrag van cliënten in deze doelgroep zijn vaak lastig te achterhalen. Bij de begeleiding ligt 

de focus op het verbeteren of behouden van kwaliteit van leven binnen de mogelijkheden 

van de cliënt, in combinatie met het gedrag dat hij/zij laat zien.  

 

Sandra Buis, Leidinggevende Zorg, benoemt een aantal dillema’s ten aanzien van deze 

doelgroep: 

 “Bij de opname van cliënten merken we dat de grondslag van een indicatie voor 

moeilijkheden kan zorgen. Daelzicht kan enkel indicaties met VG (verstandelijk 

gehandicapt) als grondslag verzilveren. In sommige gevallen is het bepalen van de 

grondslag echter lastig. Als in de indicatie is opgenomen dat de grondslag van de 

problematiek ofwel in de VG of GGZ (geestelijke gezondheidszorg) ligt, is het bijna 

niet mogelijk deze te wijzigen. Terwijl de problematiek soms net op het snijvlak van 

beiden ligt. Cliënten dreigen daardoor tussen wal en schip te vallen of krijgen niet de 

zorg die zij nodig hebben. 

 Ook bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag werken we aan de hand van de 

supportvisie. Soms betekent support voor deze cliënten dat je de regie overneemt, op 

andere momenten is het belangrijk vrijheid te geven. Een dilemma waar 

medewerkers constant tegenaan lopen is de vraag ‘waar geef je vrijheid en waar 

beperk je deze vrijheid?’ 

 In het kader van het borgen van veiligheid voor medewerkers en cliënten ligt er een 

aandachtspunt voor de organisatie bij het bieden van geschikte huisvesting. Er is 

behoefte aan gelijkvloerse woningen, met voor iedere cliënt een eigen sanitaire 

ruimte. Voor de cliënt maakt dit de leefwereld overzichtelijker. Daarnaast kan de 

medewerker met meer overzicht het werk uitvoeren. 

 In dit kader zijn bekwame medewerkers uiteraard ook van groot belang. Met de 

krapte op de arbeidsmarkt zien we dat steeds moeilijker wordt medewerkers voor 

deze groepen te vinden. Werving en selectie, en hierbij ook het werven van 

zijinstromers vraagt om extra aandacht.” 

Vakbekwame medewerkers 
In 2020 wordt vanuit Leren en ontwikkelen, in samenwerking met betrokkenen bij de 

doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag, onderzocht of we ook voor de begeleiding van deze 

doelgroep kunnen komen tot een uniforme begeleidingsstijl. Op basis hiervan kan een 

specifiek leertraject ontwikkeld worden.  
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Voordat we vooruit kijken naar 2020, vatten we in dit hoofdstuk eerst het jaar 2019 kort 

samen: wat ging goed en wat kan beter? Daarna werpen we een blik vooruit en beschrijven 

onze plannen voor 2020. Echter weten we inmiddels dat dit jaar niet verloopt zoals we dat 

samen hadden verwacht.  

De coronacrisis raakt ons allemaal. Een belangrijk thema in 2020 is daarom ook het 

herstellen na deze uitzonderlijke periode. Het heeft vanzelfsprekend effect op de acties en 

ontwikkelingen die we kunnen inzetten in 2020.  

2019: wat ging goed en wat kan beter? 
In dit kwaliteitsrapport hebben we geprobeerd u mee te nemen in waar Daelzicht voor staat 

en waar we in 2019 zoal mee bezig zijn geweest. Doel was ook om een inkijk te geven van 

de betekenis en invulling van onze strategie voor drie van onze doelgroepen. ‘Daelzicht, daar 

word je gezien’ betekent voor alle drie deze doelgroepen iets anders. De behoeften zijn per 

doelgroep verschillend en daardoor zijn de randvoorwaarden ook anders. 

In de verhalen van Marie-Sophie, Jan en Roel zien we heel duidelijk dat kwaliteit van zorg 

ontstaat in de interactie tussen cliënt, zijn familie en vertegenwoordigers, en de professional.  

In de trialoog wordt gezocht naar wat voor de cliënt de best passende zorg is. En wat 

persoonsgerichte zorg en eigen regie voor deze persoon betekent. De verhalen laten ons 

ook zien dat deze zoektocht nooit echt ‘klaar’ is.  

Voor onze organisatie betekent dit ook dat er constante ontwikkeling plaatsvindt. De 

ingezette strategische koers helpt ons om de focus te bepalen en onze organisatie zo in te 

richten dat we steeds beter kunnen inspelen op veranderende zorgvragen van cliënten, 

rekening houdend met een krappe arbeidsmarkt.  

Wat ging goed? 

 In de zorg en begeleiding staat het bieden van persoonsgerichte zorg volgens de 

supportgedachte centraal.  

 Het proces van meerzorg en groepsmeerzorg ging goed: meerzorg werd bewust en 

zorgvuldig ingezet. 

 De herbeschreven functies in de zorg passen bij de zorgvragen van onze cliënten.  

 De voorbereidingen voor een toekomstbestendig woonaanbod, passend bij de 

verschillende doelgroepen van Daelzicht, geven een goede basis om in 2020 op verder 

te bouwen. 

Wat kan beter? 

 Het bewust inzetten van tools zoals de teamfoto/teamreflectie, om als Daelzicht-team te 

groeien.  

 Een aandachtspunt in de ontwikkeling van de Daelzicht-teams is de samenwerking 

tussen teams in de directe zorg en ondersteunende diensten. 

 Het aanscherpen van organisatiebreed beleid, visie en randvoorwaarden per doelgroep 

vergt nog aandacht. 
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Wat doen we in 2020? 
In 2020 zetten we de ingezette strategische koers door. Dit betekent dat de meeste projecten 

en verbeteracties uit 2019 ook in 2020 nog doorlopen. In 2020 gaan we onder andere 

werken aan: 

Doorontwikkeling van de Daelzicht-teams en herinrichting van 

ondersteunende diensten 
Er ligt een goed fundament  om de ontwikkeling van de Daelzicht teams verder vorm te 

geven in 2020. Hierbij ligt de focus op de koppeling tussen de teams in de directe zorg en de 

ondersteunende diensten. 

Passende en duurzame huisvesting  
In 2020 ligt de focus op het Hof van Heel, de tijdelijke huisvesting op Savelberg in 

Koningslust, nieuwe huisvesting in Sevenum en de ontwikkeling van de masterplannen voor 

de terreinen in Heel en Koningslust. Verder worden voorbereidingen getroffen voor de 

vernieuwing en uitbreiding van Cocon in Heel. We blijven mogelijkheden onderzoeken voor 

herhuisvesting in de wijk, met name in regio Zuid. 

Visies voor onze doelgroepen 
Per doelgroep zal een specifieke visie ontwikkeld worden die als basis dient voor de scholing 

van vakbekwame medewerkers en het organiseren van randvoorwaarden, waaronder 

afspraken met het zorgkantoor. In het kwaliteitsrapport van 2020 (dat volgend jaar uitkomt) 

nemen we u mee in de ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding, ambulante 

begeleiding en de doelgroep kind, jeugd & gezin.  

Werving en inzet van personeel  
In 2020 zal de afdeling HR zich focussen op het werven en behouden van goede 

medewerkers, waardoor de eigen bezetting uitgebreid wordt en de inzet van personeel niet 

in loondienst verlaagd wordt. Dit doen we door aandacht te hebben voor de teambezetting, 

de flexpool, verzuim en werving op basis van prognose. 

Optimaliseren van ondersteuning voor medewerkers 
We gaan ons o.a. richten op de aanbesteding van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier, 

de inrichting van een nieuwe digitale werkplek en de operationalisering van zorgtechnologie.  
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In dit hoofdstuk staan de reflecties van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad 
van Bestuur. 

Reflectie Cliëntenraad 
De zorgvisie ‘Daar word je gezien’ biedt inspiratie voor de medewerkers van Daelzicht om 

zorg op maat te leveren aan de verschillende doelgroepen van cliënten. “Doen we de goede 

dingen en doen we de goede dingen goed” wordt vanuit de visie en de kernwaarden van 

Daelzicht gemeten en beschouwd. 

 

Het kwaliteitsrapport 2019 vormt een goede weergave van hoe de zorgvisie in de praktijk 

wordt gebracht. De unieke verhalen in de rapportage illustreren dit op een treffende manier. 

Wij zien dit als een volwaardige en Daelzicht-brede zelfreflectie, waarbij wij op een open en 

transparante wijze de sterkten maar ook zwakten van deze complexe zorgorganisatie 

weergeven. De Cliëntenraad ervaart een kritische organisatie die sterk rekening houdt met 

de persoonsgerichte zorg voor al haar cliënten. Een organisatie die daarbij ook oog heeft 

voor het welbevinden van de medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Door het continu verbeterde kwaliteitsmanagementsysteem in balans te brengen met de 

ontwikkeling van de Daelzicht-teams, slaagt de organisatie erin om constante verbeteringen 

aan te brengen. Het merendeel van de medewerkers communiceert hierdoor open en werkt 

resultaatgericht, waarbij de cliënt en de wettelijke vertegenwoordiger volwaardig worden 

bejegend. Door nog meer aandacht te schenken aan de interne audits en de implementatie 

van corrigerende maatregelen - en deze regelmatig te toetsen middels een 

cliënttevredenheidsonderzoek - ontstaat een verbeterde samenwerking in de trialoog van 

medewerker, cliënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Het kwaliteitsrapport laat zien dat 2019 een jaar van verdere ontwikkeling geweest is in de 

volle breedte van de organisatie. Het laat ook zien wat de leerpunten voor 2020 zijn. Vanuit 

deze gegevens worden conclusies geformuleerd en actieplannen en interventies opgesteld. 

Het is mooi te zien dat de focus ligt op de medewerkers en de teams. Zij zijn de kern van de 

organisatie en degenen die invulling geven aan kwaliteit. Kortom: de juiste stappen worden 

genomen. Dit resulteert in een mooi kwaliteitsrapport waarmee de organisatie verder kan 

doorontwikkelen. 

Reflectie Ondernemingsraad 
Er gaat veel goed binnen Daelzicht en er wordt hard gewerkt binnen alle geledingen om van 

Daelzicht een organisatie te maken die klaar is voor de toekomst, zeker op gebied van 

kwaliteit. Voor heel veel zaken is er in de afgelopen periode een goede basis gelegd en voor 

nog meer zaken moet dit nog gebeuren. Het is veel waar we met zijn allen mee bezig zijn. 

Het leveren van zo goed mogelijke zorg voor onze cliënten is het gezamenlijke uitgangspunt 

van medewerkers en organisatie. Daarin vinden we ons. Dit gezamenlijke uitgangspunt 

maakt dat een gedragen ontwikkeling mogelijk is. Maar door de veelheid in ontwikkelingen 

mogen we niet vergeten om te blijven kijken naar wat al loopt. Want wat goed gaat kan altijd 

nog verbeterd worden.  
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Vanuit ondernemingsraad-oogpunt is het belangrijk dat Daelzicht een organisatie is die 

geweldige zorg biedt aan onze cliënten én een geweldig organisatie is waar medewerkers 

trots op kunnen zijn en waar zij met liefde en plezier werken. 

 

In het Kwaliteitsrapport 2019 wordt de herbeschrijving van de meest voorkomende 

zorgfuncties benoemd. De uitspraak dat zorgfuncties nu beter aansluiten bij wat 

medewerkers in de zorg doen, vindt de ondernemingsraad een te stellige uitspraak. De 

interne bezwarencommissie verwerkt meer dan 100 bezwaren en heeft hierover nog geen 

uitspraken gedaan. 

 

Trialoog is een overlegstructuur waarbij investeren in de relatie een onderdeel, is maar geen 

relatie op zichzelf is. Kwaliteit van zorg begint ook aan de voorkant. In het voortraject is het 

belangrijk om te weten hoe invulling te geven aan de trialoog. Afhankelijk van wat een casus 

behelst is gelijkwaardige inbreng niet altijd even vanzelfsprekend. Gelijkwaardige inbreng 

van vertegenwoordigers en/of cliënten is mede afhankelijk van niveau, houding (attitude) en 

bewustwording. Belangrijk is dat de inbreng serieus genomen wordt. Of deze gelijkwaardig is 

of niet.  

 

Zorgteams en ondersteunende teams zullen naar elkaar toe moeten groeien, zodat alle 

teams Daelzicht-teams worden. Dat gaat lukken als helder is hoe en waarom invulling 

gegeven wordt aan kerntaken, door zowel het Daelzicht-team als de ondersteunende 

diensten. Als de motivatie duidelijk is geeft dit wederzijds begrip waarom en op welke manier 

zaken uitgevoerd worden. Begrip leidt ertoe dat zaken tegen het licht gehouden worden om 

zo tot een (nog) betere samenwerking te komen waarbij efficiency en doelgerichtheid leidend 

zijn. De ondernemingsraad heeft twijfels of het sjabloon van het model Tuckman het juiste 

sjabloon is om de fases van een Daelzicht-team weer te geven. Tenslotte mist de 

ondernemingsraad in het kwaliteitsrapport van 2019 de vertrouwenspersoon voor 

medewerkers. 

Reflectie Raad van Bestuur 
In 2019 en 2020 zijn de Daelzichters met heel veel onderwerpen bezig. Dat is nodig en goed. 

De kwaliteit van zorg speelt zich af binnen de Daelzicht-teams, dus logisch dat we 

daarbinnen verder willen ontwikkelen. Dan gaat het over de inhoud van de zorg voor 

cliënten, maar ook over de zorg voor onze medewerkers. Dit kan allemaal niet zonder een 

adequate huisvesting. Ook daar zijn we op meerdere vlakken mee bezig. Daar lag een 

achterstand en we lopen die achterstand in. In het verlengde daarvan is het ontwikkelen van 

een professionele zorgbemiddeling eveneens essentieel. Zowel voor onze eigen cliënten - 

zitten mensen nog wel op de juiste plaats - als voor de instroom van nieuwe cliënten.  

Cliëntenzorg vergt daarnaast een optimale toegankelijkheid van informatie, ook voor cliënten 

en verwanten. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van ons cliënt en verwant portaal. 

Ook noodzakelijk en nuttig. En zo spelen er nog veel meer onderwerpen die bijdragen aan 

het beter worden van onze zorg. 

Daar komt voor 2020 nog een belangrijk thema bij: het coronavirus. Althans, de gevolgen 

daarvan. Alles gaat door en alles stond even stil. We hebben het met z’n allen meegemaakt. 

Bestaande werkwijzen zullen we op onderdelen opnieuw moeten uitvinden, anderen zullen 

we moeten aanpassen. De grote opdracht voor 2020 wordt het vinden van een acceptabele 

balans bij het doorontwikkelen van bestaande initiatieven zoals hiervoor benoemd, en het 
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bepalen van de impact van de gevolgen van het coronavirus. Daarbij past een bescheiden 

maatvoering; veel is onbekend en zullen we moeten ervaren. De erkenning en het 

accepteren van onze beperktheid in dit opzicht bepaalt de mate waarin wij als Daelzicht de 

noodzakelijke stappen kunnen blijven zetten. Daarvan zag ik in 2019 goede voorbeelden - 

die kunt u ook lezen - en deze vormen een goede voorwaarde voor het gezamenlijk zoeken 

naar een goede balans. 

 
Algemeen 

 Elektronisch Cliënten Dossier (ECD): administratieve gegevens t.a.v. het aantal 

cliënten. 

 Personeelsinformatiesysteem Beaufort: informatie t.a.v. aantallen medewerkers en 

stagiaires, toerusting van medewerkers. 

 Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: informatie t.b.v. meldingen incidenten 

en interne audits. 

 Verslagen van teamreflecties en teamfoto’s. 

 Diverse plannen en evaluatieverslagen van lopende projecten.  

 

Daelzicht-documenten 

 Boekje ‘Daelzicht, daar word je gezien’ – samenvatting strategie 2019-2022 (2018) 

 Strategische koers Daelzicht 2019-2022 (2018) 

 Notitie Daelzicht-team (2018) 

 

Klachten en uitingen van onvrede 

 Jaarverslag 2019 Clientvertrouwenspersoon Daelzicht, d.d. 15-02-2020. 

 Jaarverslag 2019 Klachtencommissie, d.d. 06-02-2020. 

 Jaarrapportage 2019 Klachtenfunctionaris CBKZ, d.d. 27-01-2020. 

 

Overige documenten 

 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificate, 24-26 

juni 2019. 

 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificate 

196483-2016-AQ-NLD-RvA. 

 Verslag externe visitatie kwaliteitsrapport 2018 Daelzicht, dd 01-12-2019. 

 
 Bijlage 1. Kwaliteit en veiligheid in cijfers 

 Bijlage 2. korte overzichtsweergave van onze strategie 

 Bijlage 3. Samenvatting Kwaliteitsrapport 2019 
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In deze bijlage geven we inzicht in een aantal gegevens uit o.a. ons kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem. De gegevens in deze bijlage zijn gebruikt als input van het 

kwaliteitsrapport. De volgende onderwerpen worden besproken: 

 Goed toegeruste en beschikbare medewerkers 

 Teamreflecties en teamfoto’s 

 Tevredenheid 

 Uitingen van onvrede en klachten 

 Incidentmeldingen cliëntzorg 

 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

 Externe audit 

 Brandveiligheidsexpedities 

 Interne audits 

Goed toegeruste en beschikbare medewerkers 
Om aan de huidige en de toekomstige zorgvraag van cliënten te kunnen voldoen, is het 

belangrijk dat we investeren in de professionaliteit en vakmanschap van onze medewerkers. 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt ligt daarnaast de focus op het aantrekken van nieuwe 

vakbekwame medewerkers. 

Gezonde medewerkers 
Daelzicht wordt steeds gezonder. Dit zien we onder andere in het verzuimpercentage. In 

2019 was het verzuimpercentage 6.2%, dit betekent een daling van 0.5% ten opzichte van 

2018.  

 

Ook in 2019 zette Team HR zich in voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Medewerkers maken gebruik van individuele coaching en teamcoaching. De inzet van 

verzuimregisseurs zorgt voor een goede verzuimbegeleiding.  

Workshops Gezond Daelzicht 
In 2019 zijn we gestart met het bieden van workshops voor medewerkers in het kader van 

‘Gezond Daelzicht’, om gezond en met plezier aan het werk te zijn en te blijven. De 

workshops werden goed bezocht en zullen ook in 2020 gepland worden. Gedurende het jaar 

stonden drie thema’s centraal:  

 Fysiek fit (health check, gezonde voeding, gezond bewegen, tiltechnieken en 

slaapoefentherapie) 

 Mentaal sterk (psychosociale arbeidsbelasting in samenwerking met externe 

vertrouwenspersoon) 

 In balans (overgang, energiek aan het werk, mindfulness). 

Werken in een veilige omgeving 
Een veilige werkomgeving en een fijne werksfeer zijn belangrijke voorwaarden voor een 

prettig werkklimaat. In 2019 werden voor 11locaties risico-inventarisaties en -evaluaties 

(RI&E’s) over arbeidsomstandigheden uitgevoerd. Daarnaast is er binnen alle zorglocaties 
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een enquête gehouden met verdiepende vragen m.b.t. het binnenklimaat. Aandachtspunten 

die hieruit volgden zijn opgepakt en verder uitgezet.  

Leren en ontwikkelen 
Daelzicht is een lerende organisatie waarbij kennis delen en continu leren een belangrijke rol 

spelen. Het team Leren en Ontwikkelen (onderdeel van HR) ondersteunt teams en faciliteert 

diverse leervragen. In 2019 zijn alle verplichte opleidingen (zoals BHV, fysieke 

weerbaarheid, omgaan met agressie), leertrajecten (Ouderen en LVB) en (gespecialiseerde) 

opleidingen voor behandeldienst gecontinueerd. Het leertraject voor Kind, Jeugd en Gezin is 

opgestart. 

 

Op dit moment is Daelzicht bezig om voor elke doelgroep curricula op te stellen waarin staat 

wat medewerkers die met deze doelgroep werken nodig hebben aan kennis, kunde en 

attitude. De trainingen/leertrajecten worden ontwikkeld in samenwerking met alle 

betrokkenen binnen Daelzicht en waar nodig met een externe aanbieder. Dit leidt tot 

draagvlak en betrokkenheid.  

 

Dilemma’s die hierin naar voren komen: 

 Het ontwikkelen van een scholing/leertraject zoals Daelzicht het nu doet kost 

vanzelfsprekend  tijd. Niet alle betrokkenen kunnen deze tijd altijd vrij maken. 

 De tijdsinvestering van de verplichte trainingen die jaarlijks terugkomen kan groot 

zijn. Eventuele nieuwe benodigde scholingen/trainingen kunnen hierdoor onder druk 

komen te staan wat betreft investering in tijd. 

Deel- en leerontmoetingen 
Daelzicht organiseert samen met zorgorganisatie Pergamijn periodieke deel- en 

leerontmoetingen over belangrijke en relevante thema’s. Onderwerpen worden 

voorgedragen door medewerkers en/of andere betrokkenen van beide organisaties. Doel is 

om op een interactieve manier bewustwording te creëren en ervaringen te delen. In 2019 

vond 1 deel- en leerontmoeting plaats, met het thema ‘social media’. In 2020 staan de 

volgende thema’s op de planning: ‘wilsbekwaam/wilsonbekwaam’, ‘seksuele gezondheid’ en 

de ‘Lacs methode’.  

2020: waar gaat HR in 2020 aan werken? 
Op het gebied van Leren & Ontwikkelen ligt de focus op de professionalisering van het 

beantwoorden van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Het ontwikkelen van curricula per 

doelgroep wordt voorgezet. Ook wordt onderzocht of er een vaste begeleidingsmethodiek 

(inclusief bijhorende scholing) voor de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag opgezet kan 

worden.  

 

Daelzicht wil voldoende goede medewerkers werven door bijvoorbeeld beter in te spelen op 

krapte op de arbeidsmarkt en door de arbeidsmarkt te benaderen op een wijze die past bij 

het jaar 2020. Hierbij is ook het aantrekken van leerlingen en stagiaires een speerpunt. 

 

Strategische personeelsplanning wordt doorontwikkeld om kwalitatief en kwantitatief op peil 

te blijven met inzet van formatie/personeel en dit ook toekomstgericht te kunnen blijven 

doen. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de integrale samenwerking binnen en 

buiten HR.  
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Teamreflecties en teamfoto’s 

Teamreflecties 
In 2019 hebben 37 van de 93 zorgteams een teamreflectie uitgevoerd (39%). Diverse teams 
hebben op meer dan één thema gereflecteerd. Daardoor is het aantal besproken thema’s 
(46) hoger dan het aantal teamreflecties.  

 

Teamfoto’s 
Naast de teamreflectie is in 2019 nog een andere reflectiemethodiek ingezet, namelijk de 

teamfoto aan de hand van de teamontwikkelingsfasen van Tuckman. De teamfoto is een 

methodiek om de ontwikkeling van een team inzichtelijk te maken. Hoe hoger de fase waarin 

een team zich bevindt, des te beter er wordt samengewerkt in het team en hoe meer eigen 

verantwoordelijkheid de teamleden nemen.  

 

Binnen de Tuckman-methodiek zijn vier fasen te onderscheiden:  

 Fase 1: forming 

 Fase 2: storming 

 Fase 3: norming 

 Fase 4: performing 

 

In 2019 zijn er (voor zover bekend) 21 teamfoto’s gemaakt door verschillende teams. In het 

diagram is te zien in welke fase de betreffende teams zich bevinden volgens de Tuckman-

methodiek. 
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Verdeling thema’s in teamreflecties:  
hoe vaak is een onderwerp besproken? 
 
De toerusting van medewerkers om vragen van cliënten te kunnen beantwoorden
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Borging van de veiligheid van de cliënt

Teamontwikkeling

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, vertegenwoordigers en medewerkers

Extra thema, vrij in te vullen
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In het diagram hierboven zijn de resultaten van de 21 teamfoto’s te zien: in welke fase 

bevinden de teams zich? (De resultaten van deze 21 teams bieden geen representatief 

beeld voor alle teams van Daelzicht.) 

2019: Hoe verliep het proces van de teamreflecties/teamfoto’s? 
Wat ging goed in het proces? 

 Er wordt aangegeven dat het van belang is om samen stil te staan bij verschillende 

thema’s, om van daaruit te kijken naar wat goed ging en wat beter kan. 

 De teamreflectie helpt teams om te kijken naar wat wél goed gaat. 

 Openheid en eerlijkheid van collega’s levert meer begrip voor elkaar op, ondanks dat het 

niet makkelijk is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dankzij de teamreflectie kunnen 

stappen worden gezet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

Wat kan beter in het proces? 

 Ten opzichte van 2018 hebben aanzienlijk minder teams een teamreflectie uitgevoerd. 

Dit komt doordat er veel zaken lopen in de teams en doordat er twee methodieken naast 

elkaar zijn ingezet. 

 Teams geven aan dat reflectie geen op zichzelf staand gegeven hoeft te zijn, maar dat ze 

het hele jaar door (vaak nog onbewust) bezig zijn met reflecteren en verbeteren. De inzet 

van de teamreflectie en teamfoto dient daarom geëvalueerd te worden. 

2020: Hoe werken we aan de verbeterpunten t.a.v. reflectie? 
In 2020 gaan we op zoek naar meer balans in de inzet van de instrumenten. De ontwikkeling 

van de Daelzicht-teams staat hierbij centraal en het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de 

medewerkers: welke ondersteuning hebben zij nodig? We gaan daarom op zoek naar een 

passende manier om reflectie een plek te geven in de Daelzicht-teams. De achterliggende 

gedachte hiervan is dat reflectie dagelijks plaatsvindt en dat het een onderdeel dient te 

worden van het doorlopende teamproces. 
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Teamfoto's 

Fase 1 (forming)

Tussen fase 1 (forming) en 2 (storming)

Fase 2 (storming)

Tussen fase 2 (storming) en 3 (norming)

Fase 3 (norming)

Tussen fase 3 (norming) en 4 (performing)
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Tevredenheid  

Cliënt-ervaringsmeting 
Elke drie jaar vindt een onafhankelijke grootschalige cliënt-ervaringsmeting plaats. In 2017 is 

dit onderzoek voor de laatste keer uitgevoerd. In 2019 zijn gestart met de voorbereidingen 

voor de meting die in 2020 uitgevoerd zal worden. In samenspraak met de Cliëntenraad en 

een afvaardiging vanuit de zorg is ervoor gekozen gebruik te maken van het instrument 

Quality Qube.   

 

Naast het driejaarlijkse onderzoek worden cliënten en vertegenwoordigers jaarlijks gevraagd 

hoe zij de zorg van Daelzicht ervaren. Dit doen we gekoppeld aan de evaluatie van het 

ondersteuningsplan van de cliënt. Verbetervoorstellen die daaruit volgen, worden verwerkt in 

de afspraken van het ondersteuningsplan. Het is in 2019 nog niet mogelijk resultaten op 

organisatieniveau te verzamelen.  Er wordt onderzocht op welke manier het instrument 

Quality Qube ingevoegd kan worden in de jaarlijkse evaluatie.  

Medewerkerstevredenheid 
Bij Daelzicht willen we niet alleen weten hoe cliënten en vertegenwoordigers de zorg 

ervaren. Ook het meten van de tevredenheid van medewerkers is een belangrijk instrument 

om kritisch naar onszelf te kijken. Eind 2018 is een medewerkerstevredenheidonderzoek 

uitgevoerd. In 2019 zijn teams zelf aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. 

Deze zijn o.a. als input voor de teamreflecties gebruikt. Organisatiebrede aandachtspunten 

zijn meegenomen in de strategische koers. Het volgende 

medewerkerstevredenheidonderzoek zal in 2021 uitgevoerd worden. Komend jaar richten we 

ons op de voorbereidingen hiervan.  

Uitingen van onvrede en klachten 
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om de best mogelijke zorg aan cliënten te bieden 

en een optimale relatie met vertegenwoordigers en verwanten te onderhouden. Toch kunnen 

cliënten en/of hun vertegenwoordigers ook ontevreden zijn. Ons streven is dat 

ontevredenheid zoveel mogelijk samen met de direct betrokkenen besproken wordt. Is de 

ontevredenheid hiermee niet weggenomen, dan kan men terecht bij de 

cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie of de landelijke 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.  

Clientvertrouwenspersoon 
In 2019 heeft de cliëntvertrouwenspersoon 55 nieuwe uitingen van onvrede ontvangen (er 

waren daarnaast  nog 11 uitingen van onvrede vanuit 2018 in behandeling) van 36 

verschillende personen (cliënten, medewerker namens cliënt, wettelijk 

vertegenwoordigers/verwanten). Het merendeel van de uitingen van onvrede zijn naar 

tevredenheid van de cliënten/vertegenwoordigers afgehandeld. In het geval van 6 uitingen 

van onvrede bleef de onvrede bestaan. Hiervoor heeft de cliëntvertrouwenspersoon 

verschillende opties aangegeven: continueren van het gesprek met de andere partij, de 

klachtenfunctionaris benaderen of een formele klacht indienen bij de klachtencommissie of 

landelijke geschillencommissie. 

Klachtenfunctionaris 
In 2019 zijn bij de klachtenfunctionaris 3 informele klachten gemeld. 2 klachten hadden 

betrekking op het ‘zich veilig voelen in de woonomgeving’. In 1 casus is de klager 
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geadviseerd om zijn gevoel van onveiligheid te bespreken met de begeleiding. In de andere 

casus is de klacht, met begeleiding van de klachtenfunctionaris, verder opgepakt door de 

coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach) en cliëntvertrouwenspersoon.  De derde 

klacht betreffende logistiek is verwezen naar de vertrouwenspersoon. 

Klachtencommissie 
In 2019 heeft de klachtencommissie 7 klachten ontvangen. Gezien de aard van de klachten 

heeft de klachtencommissie de klagers voorgesteld om eerst samen met Daelzicht tot een 

oplossing te komen. Dit kan voor betrokkenen een ingrijpende formele procedure 

voorkomen. De klagers hebben dit advies overgenomen en zijn in gesprek gaan met 

leidinggevenden/gedragsdeskundige. In 3 gevallen heeft de klachtencommissie vernomen 

dat de klacht is opgelost; in de overige situaties is niets meer vernomen. Indien klagers 

niet  tevreden zijn over de interne afhandeling/oplossing, kunnen ze zich altijd opnieuw 

wenden tot de klachtencommissie die vervolgens de formele klachtenprocedure hanteert.  

Overzicht uitingen van onvrede/klachten in 2019  

 

Formele klachten     

Categorie 
Conform Landelijk Meldpunt 
Zorg 

Cliëntvertrouwens- 
persoon 

Klachten- 
functionaris 

Klachten- 
commissie 

Professioneel handelen 25 0 1 

Oneens over de geboden zorg 16     

Privacy 4     

Deskundigheid begeleiding 2     

Afspraken nakomen 5     

Veiligheid 7 2 1 

Medicatie 3     

Hygiëne 4     

Communicatie 22 0 1 

Bejegening 6     

Informatievoorziening 9     

Dossiervorming 3     

Bereikbaarheid begeleiding 4     

Ongewenst of onethisch 
gedrag 7 0 0 

Grensoverschrijdend gedrag 4     

Dwang- en drangmaatregelen 1     

Zelfbeschikking 2     

Organisatie/logistiek 5 1 2 

Onvoldoende passende woon- 
of dagbestedingsplek 4     

Continuïteit begeleiding 1     

Inzet uren volgens indicatie 0     

Klachtbehandeling door de 
zorgaanbieder 0 0 0 

Overig 0 0 1 

Totaal 66 3 7 

Aantal personen 36 3 7 
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Incidentmeldingen cliëntzorg 
Bij Daelzicht praten we open over incidenten en kunnen incidenten in een veilige omgeving 

worden gemeld. Onderstaande gegevens betreffen de incidenten waarbij cliënten, 

medewerkers of anderen die een rol spelen in de zorg- of ondersteuning van Daelzicht 

betrokken zijn. Meldingen worden zo laag mogelijk in de organisatie besproken en opgepakt. 

Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan worden Daelzichtbrede verbeteracties ingezet. Het doel 

van het melden en bespreken van de incidenten is ervan te leren, waardoor ‘kwaliteit en 

veiligheid’ binnen Daelzicht continu verbeterd kan worden.  

Bekijk de onderstaande grafiek voor de verdeling van de incidentmeldingen in 2019. (In de 

grafiek zijn bedrijfsongevallen niet meegenomen.) 
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Het totaal aantal meldingen in 2019 is toegenomen met 418 meldingen ten opzichte van het 

aantal meldingen in 2018 (dat waren 3214 meldingen, excl. bedrijfsongevallen). Deze 

toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in het aantal meldingen omtrent 

agressie en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er een stijging van het aantal 

medicatie-incidenten zichtbaar.  

 

De meeste incidentmeldingen in 2019 betreffen (net als voorgaande jaren) meldingen 

omtrent agressie en grensoverschrijdend gedrag, medicatie en ongevallen (specifiek 

valincidenten).  

2019: hoe verliep het proces van de incidentmeldingen? 
Wat ging goed in het proces? 

 De incidentmeldingen worden decentraal afgehandeld door de coördinerend begeleiders. 

Het doel: een kwalitatieve verbetering maken in het afhandelen, bespreken en oppakken 

van incidentmeldingen op decentraal niveau. 

 Het analyseproces is geëvalueerd. De commissie Incidenten en afdeling Kwaliteit & 

Veiligheid hebben nieuwe afspraken gemaakt om analyse van incidentmeldingen op 

organisatieniveau te verbeteren.  

Wat kan beter in het proces? 

 Het duiden van de trends op team- en organisatieniveau blijft lastig.  

 Het is niet gelukt om de thema-audits op de top drie meest gemelde incidentsoorten 

uit te voeren in 2019.  

 Niet alle coördinerend begeleiders hebben de benodigde kennis en vaardigheden om 

op een adequate manier analyses van meldingen uit te voeren.  

2020: hoe werken we aan de verbeterpunten t.a.v. incidentmeldingen? 

 De doorontwikkeling naar een sneller en eenvoudiger ingericht 

incidentmeldingensysteem blijft een continu proces, dat ook in 2020 voortgezet wordt. 

Het doel voor 2020 is om de coördinerend begeleiders te faciliteren en te scholen in het 

decentraal afhandelen en analyseren van incidentmeldingen. 

 In 2020 zullen de trends rondom de incidentmeldingen op teamniveau worden 

geanalyseerd en verzameld op organisatieniveau. Het doel is dat Daelzicht hierdoor 

volledigere informatie zal krijgen en beter kan inspelen op ontwikkelingen. 

 Het uitvoeren van thema-audits op de top drie meeste gemelde incidenten is in 2020 in 

de auditplanning meegenomen. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
Meldingen bij de IGJ 

In 2019 zijn er vanuit Daelzicht geen meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ). Intern zijn een aantal situaties onderzocht. Deze bleken na onderzoek niet 

meldingswaardig.  

 

Gesprek bestuurlijke keuzes Daelzicht 

Op 16 en 17 december 2019 ging de IGJ in gesprek met de een afvaardiging van de CR, 

OR, Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De aanleiding voor het voeren van een 

gesprek over bestuurlijke keuzes was het onderzoek uit 2016 naar doelmatigheid en 
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transparantie van de bedrijfsvoering en de daarom volgende personele wisselingen binnen 

het bestuur.  

 

Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat, na de aanstelling van de nieuwe Raad van 

Bestuur en Raad van Toezicht, ingestoken is op het in beeld brengen van de bedrijfsvoering. 

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers om te komen tot veiligheid door 

respectvol en eerlijk met mensen om te gaan. De IGJ gaf aan dat het verhaal een integere 

indruk maakte.  

 

De CR en OR benoemden tijdens de gesprekken de thema’s huisvesting en de ontwikkeling 

van de Daelzicht-teams (met daarbij de Leidinggevende Zorg meer op afstand) als 

aandachtspunten voor Daelzicht. Deze signalen werden door de Raad van Bestuur en Raad 

van Toezicht herkend. Met betrekking tot huisvesting zijn in 2019 mooie stappen in de 

voorbereiding gezet. Wat betreft de Daelzicht-teams is er maatwerk nodig voor verschillende 

teams. Hierbij is het belangrijk dat zorg en ondersteuning beter worden gekoppeld en dat er 

bijscholing nodig is voor de strategische leidinggevenden. 

 

Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) 

Op 6 juni 2019 bracht de IGJ een aangekondigd bezoek aan de locatie Rozenhof in Heel. 

Het bezoek vond plaats in het kader van TIRZA. Het doel was om in kaart te brengen hoe 

Daelzicht binnen het zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR) bijdraagt om vorming en 

verspreiding van antibioticaresistentie te voorkomen. De IGJ maakte gebruik van het 

hiervoor ontwikkelde toetsingskader. De inspectie kreeg een goed beeld van de vijf thema’s 

zoals benoemd in het toetsingskader. Er werd geconcludeerd dat Daelzicht, locatie 

Rozenhof, nagenoeg alle getoetste onderdelen op orde heeft. Daelzicht werd 

gecomplimenteerd met dit resultaat.  

Externe audit 
Daelzicht heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Elk jaar vindt er een externe onafhankelijk audit 

plaats om ons te toetsen. In 2019 zijn we getoetst op de nieuwe norm ‘Gehandicaptenzorg: 

2015’. Het centrale thema van de audit was ‘Daelzicht, daar word je gezien’ en diende als 

rode draad in alle gesprekken. De auditor concludeerde: “De kwaliteit van het team en de 

teamgroei is zichtbaar in de kwaliteit van zorg: zowel medewerkers als cliënten worden weer 

gezien. Een mooie ontwikkeling!”. De verbeterpunten uit de audit van 2018 zijn goed 

opgepakt.  

Brandveiligheidsexpedities 
In 2019 zijn 22 brandveiligheidsexpedities uitgevoerd. Samen met de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord (VRLN) is de uitvoering en organisatie van de brandveiligheidsexpedities 

geëvalueerd. Leidinggevenden zorg en medewerkers gaven aan dat de 

brandveiligheidsexpedities van meerwaarde zijn en bijdragen aan het 

brandveiligheidsbewustzijn binnen Daelzicht. Een nieuwe manier van werken in 2020 zal 

zorgen voor meer efficiency in de planning en uitvoeren van de expedities.  

Interne audits 
In 2019 zijn 15 locaties/teams bezocht tijdens proces- en team audits. In de diverse audits 

zijn meerdere onderwerpen naar voren gekomen.  
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Hieronder is de verdeling van de onderwerpen te zien, zoals besproken tijdens de proces- en 

teamaudits: 

 

Interne audits 

Daelzicht-teams 3 

Deskundigheid 1 

Externe ontwikkelingen 2 

Medicatie 4 

Nieuwe medewerker 1 

Ondersteuningsplan 3 

Opleiden 2 

Organisatiestructuur 4 

Plaatsing en verhuizing 1 

Privacy 1 

Samenwerking 6 

Schoonmaak 1 

Veilig en gezond 

werken 

3 

Visie 3 

Wasverzorging 1 

 

De meest opvallende resultaten uit de procesaudits: 

 In meer dan de helft van de interne audits komen de onderwerpen samenwerking en 

de ontwikkeling van de Daelzicht-teams naar voren.  Opvallend is de aanbeveling van 

auditoren om goede voorbeelden meer met elkaar te delen. Teams/locaties kunnen 

veel leren van elkaar. Hiervoor is het delen van informatie noodzakelijk.  

 Blijvend aandachtspunt is het verduidelijken van rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen.  In teams die hiermee 

bezig zijn geweest - vaak onder begeleiding van een teamcoach - zijn concrete 

afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Uiteindelijk resulteert dit in meer 

tevredenheid bij medewerkers en ruimte om aan de slag te gaan met o.a. 

visieontwikkeling van het team.  

 In 2019 is in de audits een ‘muziekroute’ en een kunstroute’ meegenomen. In deze 

audits heeft één auditteam meerdere locaties bezocht die een soortgelijk product 

aanbieden. Dit maakt het mogelijk om eventuele verschillen tussen de diensten in 

verschillende regio’s zichtbaar te maken, ‘best practices’ te delen en samenwerking 

te bevorderen. 

2019: hoe verliep het proces van de interne audits? 
Wat ging goed in het proces? 

 Interne auditoren geven aan dat zij de kennis die zij opdoen tijdens een interne audit 

kunnen toepassen op de eigen werklocatie. Tevens kijken de auditoren kritischer 

naar de processen op de eigen locatie. 

 Het levert verbinding op tussen ondersteunende diensten en zorg, waardoor er meer 

zicht ontstaat op elkaars processen. 

 Het proces rondom interne audits is met de interne auditoren geëvalueerd. 

Gezamenlijk zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd. 
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Wat kan beter in het proces? 

 Doordat (bijna alle) interne auditoren in de zorg werken, is het zelf plannen van de 

interne audits lastig te organiseren. 

 Een aantal interne auditoren hebben meegemaakt dat medewerkers die geaudit 

worden onzeker en introvert zijn, waardoor het uitvoeren van de audit lastig wordt. 

 Het rapporteren en afhandelen van de interne audits in het systeem wordt als lastig 

ervaren omdat de auditoren maar enkele audits per jaar uitvoeren (minimaal 2).  

2020: hoe werken we aan de verbeterpunten t.a.v. interne audits? 

 De planning van de interne audits wordt centraal geregeld.  

 In 2020 zullen een aantal thema-audits gepland worden, waarin de interne auditoren 

zich zullen verspreiden over verschillende locaties van Daelzicht. Doel is verdieping 

op een aantal thema’s. Terugkoppeling van de resultaten zal op organisatieniveau 

plaatsvinden.  

 Interne auditoren worden verder geschoold in rapportage en afhandelen van een 

audit.  

 In 2020 wordt het proces interne audits opnieuw beschreven. Hierin worden de 

aandachtspunten vanuit het auditteam meegenomen.
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De samenvatting is ook te lezen op www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019. 

http://www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019
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